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Betreft GVS groepsbeoordeling CGRP-remmers 

Geachte heer Blokhuis, 

In uw brief van 12 januari 2021 (kenmerk CIBG-21-01333) heeft u Zorginstituut 

Nederland verzocht om te beoordelen of de CGRP-remmers erenumab, 

fremanezumab, galcanezumab (Aimovig®, AJOVY®,  Emgality®) onderling 

vervangbaar zijn en opgenomen kunnen worden in het verzekerde pakket.  

Ons advies is om deze geneesmiddelen in een nieuw te vormen groep van 
onderling vervangbare geneesmiddelen op te nemen op bijlage 1A van het 

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Omdat de meerwaarde voor een 

subgroep van de geregistreerde indicatie is vastgesteld adviseren wij u een 
vergoedingsvoorwaarde te verbinden aan de opname in het GVS. In deze brief 

lichten wij dit advies toe. 

Achtergrond 

Op 27 juni 2019 heeft het Zorginstituut al advies uitgebracht aan u over de CGRP- 

remmer erenumab. De adviesaanvraag ging destijds over een indicatie voor een 

groep patiënten met episodische en chronische migraine. Het Zorginstituut kwam 

toen tot de conclusie dat erenumab dezelfde therapeutische waarde heeft als het 

geneesmiddel topiramaat. Vanwege de aanzienlijke meerkosten heeft het 

Zorginstituut u toen geadviseerd erenumab niet op te nemen in het GVS.  

In dit advies hebben wij ook aangegeven, dat het Zorginstituut het initiatief zal 

nemen om samen met de beroepsgroep de mogelijkheid te verkennen of er een 

subgroep van patiënten is, waarvoor wel het bewijs kan worden geleverd dat een 

CGRP-remmer zoals erenumab een meerwaarde heeft. In die verkenning wilde het 

Zorginstituut ook de twee CGRP-remmers fremanezumab en galcanezumab 

betrekken die inmiddels beschikbaar waren. Dit voornemen tot nader overleg 

werd ingegeven door de constatering dat chronische migraine een erg 

invaliderende aandoening is met een hoge ziektelast, waarbij een deel van de 

patiënten niet uitkomt met de bestaande geneesmiddelen. Voor deze 

therapieresistente patiënten bestaat een duidelijke medische noodzaak voor 

nieuwe geneesmiddelen, zoals de CGRP-remmers.  
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Op basis van het beschikbare bewijs is in samenspraak met de neurologen een 

subgroep van patiënten met therapieresistente chronische migraine gedefinieerd 

waarbij de CGRP-remmers een meerwaarde hebben. De gezamenlijke fabrikanten 

hebben vervolgens een vergoedingsaanvraag ingediend gericht op deze subgroep 

van patiënten. Overigens hebben wij begrepen dat voor de patiënten met 

episodische migraine een vergoedingsaanvraag wordt voorbereid door de 

(gezamenlijke) fabrikanten. 

 

Beoordeling therapeutische waarde 

Zorginstituut Nederland concludeert dat de bovengenoemde CGRP-remmers een 

therapeutische meerwaarde hebben ten opzichte van placebo bij patiënten met 

chronische migraine bij wie topiramaat/valproaat én botulinetoxine A 

onvoldoende werken. Deze CGRP-remmers behoren daarmee tot de stand van de 

wetenschap en praktijk. 

 

In de klinische studies trad bij 20% van de patiënten met therapieresistente 

chronische migraine een klinisch relevant effect op door het gebruik van een 

CGRP-remmer: namelijk, een halvering van het aantal dagen met migraine per 

maand. Er is nog onzekerheid over de gunstige en ongunstige effecten van de 

CGRP-remmer op lange termijn. Daarom acht het Zorginstituut het van belang 

nadere voorwaarden te verbinden aan de vergoeding en is het van belang dat 

gepast gebruik afspraken worden vastgelegd, o.a. over de verdere invulling van 

de start- en stopcriteria. Het behandelprotocol dat de neurologen hebben 

opgesteld voor de patiënten met therapieresistente chronische migraine vormt 

daarbij de basis voor de nadere voorwaarden en de gepast gebruik afspraken. De 

verantwoordelijkheid voor het vaststellen van deze gepast gebruik afspraken ligt 

bij de neurologen en de zorgverzekeraars. Aan deze afspraken wordt op dit 

moment de laatste hand gelegd. 

 

Onderlinge vervangbaarheid 

Op grond van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid kunnen de CGRP- 

remmers erenumab, fremanezumab, galcanezumab (Aimovig®, AJOVY®, 

Emgality®) bij de profylaxe van therapieresistente chronische migraine direct 

tezamen in een nieuw te vormen cluster op bijlage 1A worden geplaatst.  

 

Budgetimpactanalyse 

Opname van de CGRP-remmers op lijst 1A van het GVS in dit nieuw te vormen 

cluster voor de subgroep van patiënten waarvoor een meerwaarde is vastgesteld 

zal gepaard gaan met meerkosten ten laste van het farmaciebudget van €11.9 

miljoen tot €15.7 miljoen, afhankelijk van aannames rondom het aantal 

patiënten. Daarbij is het Zorginstituut uitgegaan van de gemiddelde kosten per 

jaar van de drie middelen.  

 

Kosteneffectiviteit 

Er zijn nog veel onzekerheden in de kosteneffectiviteitsanalyse voor de toepassing 

van CGRP-remmers bij de profylaxe van chronische migraine bij volwassenen 

nadat zij op topiramaat of valproaat en botulinetoxine A hebben gefaald. Het 

Zorginstituut is echter van mening dat de uitkomsten van de 

kosteneffectiviteitsanalyse voldoende zijn voor de besluitvorming, ondanks de 

onzekerheden. Op basis van de informatie die er nu ligt, lijkt het er op dat een 

CGRP-remmer bij een voor deze aandoening relevante referentiewaarde van 

€50.000 per QALY een kosteneffectieve behandeling is.  
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Managed Access Program (MAP) 

Vóór het moment van toelating tot het basispakket kan een fabrikant medicatie 

kosteloos beschikbaar stellen voor patiënten in een Managed Access Program 

(MAP). Naar schatting worden in Nederland al 1500 migraine patiënten behandeld 

met een CGRP-remmer in een MAP. De inclusiecriteria van de MAP’s van de drie 

fabrikanten zijn niet hetzelfde als de voorwaarden die zullen gelden voor het 

vergoeden van de CGRP-remmers uit de basisverzekering. Zo is het voor 

deelname aan de MAP niet altijd nodig dat een patiënt eerst botulinetoxine heeft 

gekregen. Na gesprekken met diverse betrokkenen schat het Zorginstituut dat 

waarschijnlijk 400 tot 500 patiënten met chronische migraine niet eerst behandeld 

zijn met botulinetoxine.  

 

Signaal vanuit NHV en NVN 

Bij de uitwerking van de gepast gebruik afspraken hebben de Nederlandse 

Hoofdpijn Vereniging (NHV) en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) 

aangegeven dat zij uitvoeringsproblemen voorzien. Wij hebben begrepen dat de 

NHV en NVN u nog apart gaan informeren over de door hen gesignaleerde 

uitvoeringsproblemen, alsmede over hun visie op de vast te leggen gepast gebruik 

afspraken. Het gaat er o.a. om dat ze verwachten dat het budget niet toereikend 

is om – voorafgaande aan de inzet van CGRP-remmers - alle patiënten te kunnen 

behandelen met botox. Daarnaast voorzien de neurologen knelpunten ten aanzien 

van de registratie ter controle van de gepast gebruik afspraken. Het Zorginstituut 

vindt dat het aan partijen is (zorgaanbieders en zorgverzekeraars) om over deze 

punten nadere afspraken te maken.  

 

Advies 

Wij adviseren u op grond van bovenstaande de CGRP-remmers erenumab, 

fremanezumab en galcanezumab (Aimovig®, AJOVY®,  Emgality®) in een nieuw 

te vormen groep van onderling vervangbare geneesmiddelen op te nemen op 

bijlage 1A. Omdat wij hebben vastgesteld dat een CGRP-remmer alleen een 

meerwaarde heeft voor patiënten met chronische migraine bij wie topiramaat of 

valproaat en botulinetoxine A niet werken adviseren wij u onderstaande 

voorwaarde te verbinden aan de opname in het GVS. Tevens adviseren wij u de 

patiënten met chronische migraine die nu reeds in het kader van de MAP een 

CGRP-remmer ontvangen vrij te stellen van deze voorwaarde, mede in verband 

met de door de neurologen gesignaleerde uitvoeringsproblemen.  

 

Voorwaarde: 

uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar en ouder met chronische migraine na 

uitsluiten of behandeling van medicatieovergebruikshoofdpijn en na falen van 

profylactische behandeling met  

a) minimaal twee maanden topiramaat of valproaat in adequate doseringen en  

b) minimaal twee pogingen met botulinetoxine A (6 maanden) volgens PREEMPT 

protocol,  

tenzij het een verzekerde betreft met chronische migraine die op 17 september 

2021 al in het kader van een managed access program met een CGRP-remmer 

werd behandeld.  

 
  



Pagina 4 van 4  

Zorginstituut Nederland 

Zorg I  

O ncologie 

Datum 

17 september 2021 

Onze referentie 

2021017995 

Omdat slechts een deel van de patiënten met therapieresistente migraine die in 

aanmerking komen voor behandeling met CGRP-remmers reageert op de 

behandeling is het belangrijk dat de operationalisering van de start- en 

stopcriteria in de gepast gebruik afspraken worden vastgelegd. In het kader van 

passende zorg roepen wij partijen (zorgaanbieders en zorgverzekeraars) dan ook 

op om de gepast gebruik afspraken binnen een maand te finaliseren. 

Hoogachtend, 

Sjaak Wijma 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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1 Inleiding 

In de brief van 12 januari 2021 verzoekt de minister van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport Zorginstituut Nederland een inhoudelijke toetsing uit te voeren over de 

CGRP-remmers erenumab, fremanezumab, galcanezumab (Aimovig®, AJOVY®,  

Emgality®). 

1.1 De groep CGRP-remmers: erenumab, fremanezumab, galcanezumab 

(Aimovig®, AJOVY®, Emgality®)  

   

Samenstelling 

Aimovig®: Oplossing voor subcutane injectie met 70 mg, 140 mg erenumab in 

voorgevulde pen; 1 ml. 

AJOVY®: Oplossing voor subcutane injectie met 225 mg fremanezumab in 

voorgevulde spuit en voorgevulde pen; 1,5 ml.   

Emgality®: Oplossing voor subcutane injectie met 120 mg galcanezumab in 

voorgevulde pen; 1 ml. 

 

Geregistreerde indicatie 

Volwassenen: profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 

migrainedagen per maand hebben. 

 

Dosering 

 

Aimovig®: erenumab: Volwassenen: 70 mg s.c. /4 weken. Sommige patiënten 

kunnen baat hebben bij een dosis van 140 mg elke 4 weken.  

 

AJOVY®: fremanezumab: Maandelijkse dosering: 225 mg s.c. 1x/maand 

Driemaandelijkse dosering: 675 mg s.c. 1x/drie maanden. 

 

Emgality®: Galcanezumab: Startdosering: eenmalig 240 mg s.c. als oplaaddosis. 

Onderhoudsdosering 120 mg s.c. 1x/maand. 

 

Bij patiënten die na 3 maanden behandeling geen respons hebben vertoond 

overwegen de behandeling te staken. Daarna de noodzaak om de behandeling voort 

te zetten regelmatig evalueren. 

 

1.2 Voorstel fabrikant opname GVS 

De gezamenlijke registratiehouders/fabrikanten vragen om opname in het GVS voor 

een specifieke subgroep binnen de geregistreerde indicatie, nl chronische 

therapieresistente migraine. Voor deze subgroep claimen de gezamenlijke 

registratiehouders een therapeutische meerwaarde ten opzichte van placebo.  

 

Technisch gaat het in deze aanvraag om opname op bijlage 1B van de Regeling 

zorgverzekering. Na een eventuele (theoretische) opname op bijlage 1B, kan 

vervolgens gelijk een clustering van de 3 CGRP remmers plaatsvinden op bijlage 1A 

in een nieuw te vormen cluster. 
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2 Beoordeling onderlinge vervangbaarheid 

Om de plaats van deze groep geneesmiddelen in het GVS te kunnen vaststellen, 

wordt beoordeeld of de middelen als groep onderling vervangbaar zijn. Ook moet 

worden nagegaan of een of meerdere van de individuele middelen onderling 

vervangbaar is/zijn met reeds in het GVS opgenomen geneesmiddelen. Tevens 

wordt beoordeeld wat de therapeutische waarde van CGRP-remmers erenumab, 

fremanezumab, galcanezumab (Aimovig®, AJOVY®, Emgality®) bij de profylaxe 

van therapieresistente chronische migraine is ten opzichte van de standaard- of de 

gebruikelijke behandeling. 

 

Erenumab, fremanezumab en galcanezumab behoren tot een nieuwe klasse van 

migrainemiddelen, de zogenaamde calcitonin gene-related peptide (CGRP)-

remmers. Omdat alleen vergoeding is aangevraagd voor patiënten met 

therapieresistente chronische migraine, die hebben gefaald op topiramaat/valproaat 

en botulinetoxine A, is er voor deze populatie geen ander migraineprofylacticum als 

gebruikelijke behandeling waarmee kan worden vergeleken. De 

standaardbehandeling bij therapieresistente chronische migraine is ‘best supportive 

care’, waardoor de CGRP remmer, met placebo vergeleken kan worden. 

 

Er is geen geneesmiddel in het GVS opgenomen voor de indicatie ‘therapieresistente 

chronische migraine, die heeft gefaald op topiramaat/valproaat en botulinetoxine A’.  

     

2.1 Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

2.1.1 Gelijksoortig indicatiegebied 

 

Erenumab, fremanezumab en galcanezumab zijn alle drie geregistreerd voor 

dezelfde indicatie. 

2.1.2 Gelijke toedieningsweg 

 

Erenumab, fremanezumab en galcanezumab worden alle 3 parenteraal d.m.v. 

subcutane injectie toegepast. 

2.1.3 Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie 

 

Erenumab, fremanezumab en galcanezumab zijn alle 3 bestemd voor volwassenen. 

 

2.1.4 Klinische relevante verschillen in eigenschappen 

 

Erenumab, fremanezumab en galcanezumab hebben geen verschil in klinisch 

relevante eigenschappen. 

 

2.2 Conclusie onderlinge vervangbaarheid 

De groep CGRP-remmers erenumab, fremanezumab, galcanezumab (Aimovig®, 

AJOVY®, Emgality®) zijn onderling vervangbaar.  

 

De groep CGRP-remmers erenumab, fremanezumab, galcanezumab (Aimovig®, 
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AJOVY®, Emgality®) bij de profylaxe van therapieresistente chronische migraine 

zijn niet onderling vervangbaar met andere geneesmiddelen in het GVS.  

 

Zoals hierboven beargumenteerd komen er geen middelen in het GVS in 

aanmerking voor de toetsing van de onderlinge vervangbaarheid met de CGRP-

remmers. De genoemde CGRP-remmers erenumab, fremanezumab, galcanezumab 

(Aimovig®, AJOVY®, Emgality®) bij de profylaxe van therapieresistente chronische 

migraine kunnen op basis van de criteria wel als onderling vervangbaar worden 

beschouwd.  

 

Standaarddosis 

Er zijn de volgende DDD’s vastgesteld:  

ATC code   Naam   DDD  
Geregistreerde 

dosering 

N02CD01  erenumab  2,5  mg 
70-140mg/4 

weken 

N02CD02  galcanezumab  4 mg 120 mg/mnd 

N02CD03  fremanezumab  7,5 mg 225 mg/mnd 

 

De DDD’s van erenumab, galcanezumab en fremanezumab vallen binnen de 

geregistreerde dosis; voor erenumab is de DDD gerelateerd aan de 70 mg dosis en 

ligt daarmee aan de onderkant van het dosisbereik. 

 

 

https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=N02CD01&showdescription=yes
https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=N02CD02&showdescription=yes
https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=N02CD03&showdescription=yes
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3 Beoordeling plaatsing op lijst 1A/B 

3.1 Beoordeling therapeutische waarde 

 

Voor de beoordeling van de therapeutisch waarde van de CGRP remmers bij de voor 

de vergoeding geclaimde subpopulatie van de geregistreerde indicatie (zie onder 

1.2) wordt verwezen naar het ‘Farmacotherapeutisch rapport van de CGRP-remmers 

erenumab, fremanezumab, galcanezumab (Aimovig®, Emgality®, AJOVY®) bij de 

profylaxe van chronische migraine‘ 

 

Conclusie:  

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat de CGRP-remmers 

erenumab, fremanezumab, galcanezumab bij de profylaxe van migraine bij 

patiënten met chronische migraine die eerder hebben gefaald op 

topiramaat/valproaat én botulinetoxine A voldoen aan de stand van de wetenschap 

en praktijk en een therapeutische meerwaarde hebben ten opzichte van placebo. 

 

Verwijzing naar start- en stopcriteria in het voorstel van de NHV 

Voor een deel van de patiënten met therapieresistente chronische migraine kan de 

behandeling als effectief worden beschouwd. Een aanzienlijk deel van de patiënten 

met chronische migraine had in de RCT’ s echter geen klinisch voordeel van de 

CGRP remmer. Verder is er nog onzekerheid over de gunstige en ongunstige 

effecten van de CGRP remmer op lange termijn. Daarom adviseert het Zorginstituut 

de beschreven maatregelen voor gepast gebruik en monitoring uit het protocol in 

het voorstel van de NHV voor de profylaxe van chronische migraine vast te leggen 

in nadere voorwaarden voor gepast gebruik. 

Verder adviseert ZIN om in de voorwaarden -na falen van een eerste CGRP remmer- 

een proef met gebruik van een 2e CGRP remmer, uit te sluiten, omdat:  

• het effect van een 2e CGRP remmer na falen van een eerste CGRP remmer niet is 

onderzocht,  

• gezien het werkingsmechanisme een effect van een tweede CGRP remmer niet is 

te veronderstellen. 

 

3.2 Beoordeling kosteneffectiviteit 

Zorginstituut Nederland concludeert na advisering door de WAR dat er nog veel 

onzekerheden zijn in de kosteneffectiviteitsanalyse van fremanezumab voor 

profylaxe van chronische migraine bij volwassenen nadat zij op topiramaat of 

valproaat en botulinetoxine A hebben gefaald. Het Zorginstituut is echter van 

mening dat de uitkomsten van de kosteneffectiviteitsanalyse voldoende zijn voor de 

besluitvorming, ondanks de vele onzekerheden. Op basis van de informatie die er 

nu ligt, lijkt het er op dat fremanezumab bij een voor deze aandoening relevante 

referentiewaarde van €50.000 per QALY een kosteneffectieve behandeling is. Het is 

wel van belang dat de beroepsgroep en registratiehouder door goede monitoring 

blijven onderzoeken of er op de lange termijn geen sprake van gezondheidsverlies 

zal zijn als gevolg van behandeling met fremanezumab. Er bestaat immers nog veel 

onzekerheid over langetermijn effectiviteit en kwaliteit van leven bij behandeling 

met fremanezumab en de registratiehouder heeft die onzekerheid niet inzichtelijk 

kunnen maken noch kunnen reduceren door de manier waarop zij de 

gevoeligheidsanalyses hebben uitgevoerd.  
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3.3 Beoordeling budgetimpact 

In verband met onzekerheid over de patiënten die in aanmerking komen voor een 

behandeling met een CGRP-remmer heeft het Zorginstituut gerekend met twee 

verschillende scenario’s. In scenario 1 wordt geschat dat er na 3 jaar 8.599 

patiënten behandeld zullen worden met een CGRP-remmer, in scenario 2 zijn dit 

6.500 patiënten. 

 

De inkoopprijzen zijn bij het opstellen van deze BIA nog vertrouwelijk en daarom 

heeft het Zorginstituut ervoor gekozen om met gemiddelde jaarlijkse kosten te 

werken. De inkoopprijs per toediening van een CGRP-remmer wordt 

vermenigvuldigd met het aantal toedieningen per jaar. Dit komt uiteindelijk neer op 

de gemiddelde kosten in jaar 1 van €5.974,51  per patiënt. Voor jaar 2 en verder 

komt dit bedrag neer op €5.824,51 per patiënt per jaar.  

 

Opname op lijst 1A van het GVS van het nieuw te vormen cluster van CGRP-

remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (Ajovy®) en galcanezumab 

(Emgality®) bij profylaxe van chronische migraine bij volwassenen zal gepaard 

gaan met meerkosten ten laste van het farmaciebudget van €11.9 miljoen (scenario 

2) tot €15.7 miljoen (scenario 1), afhankelijk van aannames rondom het patiënten 

aantal. 

 

3.4 Conclusie plaatsing op lijst 1A/B  

 

Erenumab, fremanezumab, galcanezumab (Aimovig®, AJOVY®, Emgality®) bij de 

profylaxe van therapieresistente chronische migraine) kunnen in een nieuw te 

vormen cluster op bijlage 1A worden geplaatst. 
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4 Conclusie plaatsing in GVS 

De CGRP-remmers erenumab, fremanezumab, galcanezumab (Aimovig,  AJOVY 

Emgality ®) kunnen in een nieuw te vormen cluster op bijlage 1A worden geplaatst. 

De volgende standaarddoseringen zijn vastgesteld: voor erenumab 2,5 mg; voor 

fremanezumab 7,5 mg; voor galcanezumab 4 mg. 
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Afkortingen 

Afkorting Omschrijving 

AMD Acute maandelijkse migrainedagen 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

CGRP  calcitonin gene-related peptide  

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 

CM chronische migraine  

CSR  clinical study report  

EM  episodische migraine  

EMA European Medicines Agency 

EPAR European public assessment report 

FU Follow up 

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation 

HR Hazard ratio 

IHS International Headache Society  

LSM  least squares mean  

MCID Minimaal klinisch relevant verschil (minimal clinically 

important difference) 

MID  minimal important difference  

MIDAS  Migraine Disability Assessment Questionnaire  

MMD  Maandelijkse migrainedagen (monthly migraine days)  

MOH medicatieovergebruikshoofdpijn 

MPFID  Migraine Physical Function Impact Diary  

MSQ  Migraine-specific Quality of Life Questionnaire  

MSQ-EF  Migraine-specific Quality of Life Questionnaire – Emotional 

Function  

MSQ-RFP  Migraine-specific Quality of Life Questionnaire – Role Function 

Preventive  

MSQ-RFR  Migraine-specific Quality of Life Questionnaire – Role Function 

Restrictive  

NA  not applicable  

NSAID  Non-steroidal anti-inflammatory drug  

PRO  Patient-reported outcome  

QM  maandelijks (elke 4 weken)  

RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

RR Relatieve risico (risk ratio) 

SC Subcutaan 

  

SF-36 Medical Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey 

SmPC Samenvatting van de productkenmerken 

SMD Gestandaardiseerde gemiddelde verschil (standardized mean 

difference) 

WHO  World Health Organization  
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland (ZIN) de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van de CGRP remmers erenumab, 

fremanezumab, galcanezumab (Aimovig®, AJOVY®, Emgality®) bij de profylaxe 

van migraine bij patiënten die eerder niet adequaat hebben gereageerd op de in de 

richtlijnen bij chronische migraine aanbevolen behandeling van migraineprofylactica 

of die deze niet verdroegen. Zorginstituut Nederland heeft zich hierbij laten 

adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 

 

Wat vooraf ging: 

Een van de CGRP remmers, nl erenumab is eerder door ZIN beoordeeld voor een 

bredere groep van patiënten met episodische en chronische migraine. De uitkomst 

van de beoordeling toen was een gelijke waarde met topiramaat. Vanwege de 

gelijke waarde, maar de hoge meerkosten heeft ZIN de minister geadviseerd 

erenumab niet op te nemen in het GVS. Wel heeft ZIN aangegeven, gezien de hoge 

ziektelast, met de beroepsgroep in gesprek te gaan over de formulering van een 

subgroep waarvoor wel een meerwaarde zou kunnen worden vastgesteld.[1] De 

Nederlandse Hoofdpijnvereniging (NHV) heeft namens de beroepsgroep hierover een 

Voorstel uitgebracht: ‘Voorstel voor criteria voor subgroepen van migraine patiënten 

die in aanmerking zouden moeten komen voor vergoeding binnen de basis 

verzekering van profylactische behandeling met CGRP remmers’.[2] Na de eerdere 

beoordeling van erenumab waren ondertussen ook 2 andere CGRP-remmers, nl 

fremanezumab en galcanezumab geregistreerd. 

 

Voorstel NHV en groepsaanvraag registratiehouders 

Deze aanvraag is een groepsaanvraag van de 3 registratiehouders, waarbij de 

aanvragers er naar streven dat de 3 middelen samen in 1 keer in een nieuw te 

vormen groep/cluster op bijlage 1A komen. De gezamenlijke aanvraag is gericht op 

een kleinere populatie dan in de eerdere beoordeling van erenumab, nl 

therapieresistente chronische migraine. De aanvraag sluit voor chronische migraine 

aan bij het Voorstel van de NHV. In dit voorstel van NHV is de subgroep die faalde 

op de huidige behandeling geoperationaliseerd als patiënten met chronische 

migraine na een gedocumenteerde adequate onttrekking van medicatieovergebruik 

en die hebben gefaald op topiramaat/valproaat en botulinetoxine A. Omdat deze 

populatie een benadering is van in de Nederlandse praktijk uitbehandelde patiënten 

kunnen de CGRP-remmers in deze beoordeling worden vergeleken met placebo. 

Erenumab, fremanezumab, galcanezumab zijn daarom vergeleken met placebo op 

de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en 

gebruiksgemak.  

 

Onderbouwing met gepubliceerde studie-uitkomsten 

Er zijn 6 RCT’s gevonden met CGRP-remmers waarin zich subgroepen van 

migrainepatiënten met chronische migraine (CM) bevinden die deels voldoen aan de 

PICO: 1 met erenumab, 3 met fremanezumab en 2 met galcanezumab. Geen van de 

6 studies is specifiek gericht op therapieresistente patiënten met CM, maar bevatten 

deels wel de beoogde doelgroep uit onze vraagstelling.  

De uitkomsten van de relevante armen van alle studies met CGRP remmers bij CM 

zijn gepoold. Per studie en per middel is vanuit gepubliceerde subgroepanalyses 

vervolgens nagegaan of er voldoende vertrouwen is om de uitkomsten van de 

gepubliceerde studies te extrapoleren naar de subpopulaties die in de studies 

kunnen worden onderscheiden, en die de beoogde subpopulatie het best benaderen. 
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Gunstige effecten: 

Een CGRP remmer (erenumab, fremanezumab en galcanezumab) in de 

geregistreerde dosis gegeven als een maandelijkse of 3 maandelijkse subcutane 

injectie vermindert bij patiënten met chronische migraine waarschijnlijk [redelijke 

kwaliteit van bewijs] het aantal dagen met migraine en mogelijk [lage kwaliteit van 

bewijs] het aantal dagen dat acute (migraine specifieke) medicatie moet worden 

gebruikt op de korte termijn met gemiddeld 2-3 dagen/maand in vergelijking met 

placebo. Het effect op het aantal dagen met migraine is beperkt en waarschijnlijk op 

groepsniveau t.o.v. placebo niet-klinisch relevant. Bij een substantieel deel van de 

patiënten is het effect in het verminderen van het aantal dagen met migraine per 

maand waarschijnlijk wel klinisch relevant. Dit blijkt uit een conservatieve respons 

analyse (uitgaande van tenminste een halvering van het aantal migrainedagen per 

maand als respons). Waarschijnlijk bij 1 op de 5 patiënten die worden behandeld 

treedt tenminste een halvering op van het aantal dagen met migraine per maand. 

Omdat de beroepsgroep als klinische relevantiegrens een minder strenge respons 

aanhoudt van ≥ 30% is de verwachting dat de NNT lager ligt dan 5 en dat minder 

dan 5 patiënten behandeld moeten worden om bij 1 patiënt een klinisch relevant 

effect te behalen. Een NNT van 5 of minder bij therapieresistente patiënten achten 

wij van klinisch belang. Wel zijn aanvullende maatregelen voor gepast gebruik 

nodig; zie bijlage 8. 

 

De effecten van de CGRP remmer op vermindering van het aantal dagen met 

migraine blijven behouden in extensie studies tot 1 jaar. 

 

Uitgaande van de PICO-vraag blijkt het best passend bewijs te bestaan uit 

verschillende studie-armen uit verschillende studies waarin de geregistreerde dosis 

is onderzocht. Uit de subgroepanalyses (als beschreven in dit rapport) en met 

meenemen als ondersteunend bewijs van de praktijkstudies en de ervaringen in 

praktijk (o.b.v. informatie van NVN/Voorstel van de NHV) hebben wij voldoende 

vertrouwen om de overall uitkomst bij CM uit de gepubliceerde studies te 

extrapoleren naar de subpopulaties die in de studies kunnen worden onderscheiden, 

en die de beoogde subpopulatie het best benaderen. 

 

Ongunstige effecten: 

Een CGRP remmer (erenumab, fremanezumab en galcanezumab) in de 

geregistreerde dosis gegeven als een maandelijkse of 3 maandelijkse subcutane 

injectie geeft mogelijk [lage kwaliteit van bewijs] op de korte termijn niet meer 

ernstige bijwerkingen dan placebo en leidt evenmin tot meer stakers vanwege 

bijwerkingen. Ook in langerdurende open studies tot 1 jaar lijkt een CGRP remmer 

goed te worden verdragen.  

Het is nog onduidelijk of patiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis 

GCRP-remmers veilig kunnen gebruiken. Op grond van het werkingsmechanisme 

van CGRP remmers moet rekening worden gehouden met cardiovasculaire 

bijwerkingen. 

 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat de CGRP remmers 

erenumab, fremanezumab, galcanezumab bij de profylaxe van migraine bij 

patiënten met chronische migraine die eerder hebben gefaald op 

topiramaat/valproaat én botulinetoxine A een therapeutische meerwaarde hebben 

ten opzichte van placebo. 

 

Verwijzing naar start- en stopcriteria in het voorstel van de NHV 

Voor een deel van de patiënten met therapieresistente chronische migraine kan de 

behandeling als effectief worden beschouwd. Een aanzienlijk deel van de patiënten 
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met chronische migraine had in de RCT’s echter geen klinisch voordeel van de CGRP 

remmer. Verder is er nog onzekerheid over de gunstige en ongunstige effecten van 

de CGRP remmer op lange termijn. Daarom adviseert het Zorginstituut de 

beschreven maatregelen voor gepast gebruik en monitoring uit het voorstel van de 

NHV voor chronische migraine vast te leggen in nadere voorwaarden voor gebruik. 

Verder adviseert ZIN om in de voorwaarden-na falen van een eerste CGRP remmer- 

een proef met gebruik van een 2e CGRP remmer, uit te sluiten, omdat:  

• het effect van een 2e CGRP remmer na falen van een eerste CGRP remmer niet is 

onderzocht,  

• gezien het werkingsmechanisme een effect van een tweede CGRP remmer niet is 

te veronderstellen 

 

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 de CGRP-remmers erenumab, fremanezumab, galcanezumab 

(Aimovig®, AJOVY®, Emgality®). 

 

 

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 26 april 

2021. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van de CGRP-remmers 

erenumab, fremanezumab, galcanezumab  bij de profylaxe van migraine bij een 

subgroep van patiënten die niet adequaat hebben gereageerd op de in de richtlijnen 

bij chronische migraine aanbevolen migraineprofylactica t.o.v. de standaard- of 

gebruikelijke behandeling of die deze niet verdroegen. 

 

De CGRP-remmers: erenumab, fremanezumab, galcanezumab  (Aimovig, 

Emgality, AJOVY®) oplossing voor subcutane injectie in injectiespuit en pen.  

 

Geregistreerde indicatie: erenumab, fremanezumab, galcanezumab  zijn 

geïndiceerd profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 

migrainedagen per maand hebben. 

Claim van de gezamenlijke fabrikanten: profylaxe van migraine bij volwassenen 

met chronische migraine die hebben gefaald op topiramaat/valproaat én 

botulinetoxine A. 

Doseringsadvies: 

• Erenumab: 70 mg s.c. 1x/4 weken. Sommige patiënten kunnen baat hebben 

bij een dosis van 140 mg elke 4 weken. 

• Fremanezumab: Maandelijkse dosering: 225 mg s.c. 1x/maand 

Driemaandelijkse dosering: 675 mg s.c. 1x/drie maanden. 

• Galcanezumab: Startdosering: eenmalig 240 mg s.c. als oplaaddosis. 

Onderhoudsdosering 120 mg s.c. 1x/maand. 

 

Staken van de therapie: Bij patiënten die na 3 maanden behandeling geen 

respons hebben vertoond overwegen de behandeling te staken. Daarna de 

noodzaak om de behandeling voort te zetten regelmatig evalueren. 

Samenstelling: 

• Erenumab: oplossing voor subcutane injectie 70 mg en 140 mg in 

voorgevulde pen; 1 ml.  

• Fremanezumab: oplossing voor subcutane injectie met 225mg  

fremanezumab in voorgevulde pen of spuit; 1,5 ml. 

• Galcanezumab: oplossing voor subcutane injectie met 120 mg 

galcanezumab in voorgevulde pen; 1 ml. 

 

Werkingsmechanisme: Calcitonin gene-related peptide (CGRP)-remmer. CGRP is 

een neuropeptide dat de nociceptieve signalering moduleert en is een vasodilator 

die in verband is gebracht met de pathofysiologie van migraine. Tijdens een 

migraineaanval is de CGRP-spiegel verhoogd. Het precieze werkingsmechanisme 

is niet bekend; men denkt dat een CGRP-remmer door modulatie van het 

trigeminale systeem migraine kan voorkomen. 

• Erenumab is een humaan IgG2-monoklonaal antilichaam gericht tegen de 

CGRP-receptor.  

• Fremanezumab en galcanezumab (beide ook s.c. toegediend) verschillen van 

erenumab doordat deze antilichamen niet binden aan de CGRP-receptor 

maar specifiek aan het CGRP peptide waardoor dit niet meer aan de CGRP-

receptor kan binden. Fremanezumab is een gehumaniseerd IgG2Δa/kappa-

antilichaam. Galcanezumab is een gehumaniseerd IgG4-monoklonaal 

antilichaam. 
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Bijzonderheden: De indicatie waarvoor de fabrikant vergoeding aanvraagt is 

beperkter dan de geregistreerde indicatie. 

 

In de pipeline voor de preventieve behandeling:  

 Een andere CGRP-remmer: eptinezumab (i.v.). Deze bindt net als 

fremanezumab, galcanezumab (beide s.c.) aan het CGRP peptide. 

Eptinezumab wordt echter i.v. toegediend en niet subcutaan zoals de 

andere remmers. 

 Atogepant (oraal) een ‘small molecule’ die aangrijpt op de CGRP-

receptor; fase 2b/3 studie is afgerond (NCT02848326) 

 

 

1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

Migraine is een vaak familiair voorkomende, neurovasculaire aandoening met 

heftige aanvalsgewijze, eenzijdige hoofdpijn. De hoofdpijnaanvallen kunnen 4-72 

uur aanhouden en belemmeren de dagelijkse activiteiten.  

Onderscheid moet worden gemaakt met andere vormen van hoofdpijn, o.a. 

spanningshoofdpijn, medicatieovergebruikshoofdpijn en clusterhoofdpijn naast 

hoofdpijn veroorzaakt door andere aandoeningen. 

 

Binnen migraine wordt onderscheid gemaakt tussen episodische migraine en 

chronische migraine.  

Bij episodische migraine (EM) is er sprake van minder dan 15 dagen hoofdpijn per 

maand, gemeten over een periode drie maanden.  

Chronische migraine (CM) is gedefinieerd als minimaal 15 dagen per maand 

hoofdpijn gedurende  > 3 maanden waarvan minstens 8 dagen migraine.  

Episodische migraine kan overgaan in chronische migraine. De meeste patiënten 

met chronische migraine gebruiken teveel hoofdpijnmedicatie. Hierdoor gaat 

chronische migraine meestal samen met medicatieovergebruikshoofdpijn. Ook 

comorbide depressie komt vaak voor bij chronische migraine; er lijkt een 

driehoeksrelatie tussen chronificatie van migraine, depressie en 

medicatieovergebruik. Comorbide depressie en allodynie (een lichte pijnprikkel 

wordt als een heftige pijn ervaren) tijdens een migraine aanval zijn factoren die het 

risico op chronificatie van migraine verhogen.[3]  

  

Menstruele migraine is migraine waarbij de aanval begint op de eerste dag van de 

menstruatie of max. twee dagen ervoor of erna en waarbij er geen aanvallen tussen 

de menses voorkomen. Dit komt voor bij minder dan 10% van de vrouwen met 

migraine. Vaker treden ook aanvallen op tussen de menses en dan is sprake van 

‘menstruatie gerelateerde migraine’.[3] 

 

Medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) is een aspecifieke hoofdpijn veroorzaakt door 

overmatig gebruik van geneesmiddelen tegen hoofdpijn. Dit betreft overmatig 

gebruik van paracetamol of NSAID's ≥ 15 dagen/maand of van triptanen, 

ergotamine, opiaten of een combinatie van gewone pijnstillers en triptanen≥ 10 

dagen/maand gedurende 3 maanden. Men schat dat bijna tweederde van de 

patiënten met chronische hoofdpijn medicatieovergebruikshoofdpijn heeft.[4] Met 

name in de tweedelijnszorg is er een grote overlap (ong. 90%) van chronische 

migraine met medicatieovergebruikshoofdpijn.[3] 

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

De migrainehoofdpijn is vaak pulserend, verergert bij inspanning en gaat vaak 
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gepaard met misselijkheid en/of licht- of geluidsovergevoeligheid. Bij circa een 

derde van de patiënten kan de hoofdpijnaanval gepaard gaan (voorafgegaan of 

tijdens de aanval) met een aura. Dat is een reversibel focaal neurologisch 

symptoom dat zich kan uiten in één of meer neurologische symptomen zoals 

visusstoornissen (flikkerende sterretjes die zich over het gezichtsveld uitbreiden, 

donkere vlekken), en ook wel eenzijdige paresthesieën en/of een doof gevoel in de 

vingers en rond de mond. De hoofdpijn begint binnen een uur na het ontstaan van 

de aurasymptomen. Migraine met aura veroorzaakt waarschijnlijk alleen bij vrouwen 

een toename van de kans op een ischemisch CVA.  

Daarnaast treden bij 20% van de patiënten op een dag tot twee uur vóór een 

aanval, zogenaamde prodromale verschijnselen op, zoals geeuwen, hyper- of 

hypoactiviteit, depressieve gevoelens, hypomane stemming, prikkelbaarheid of een 

stijve nek.[4]  

 

Door de hoge prevalentie en impact op de kwaliteit van leven, staat migraine bij 

mensen onder de 50 jaar op de 3e plaats in WHO ranglijst en op de Global Burden 

of Disease Study 2015 (GBD2015) van kwaliteit van leven beperkende 

aandoeningen.[3, 5]  

Migraine staat op de RIVM-ranglijst van aandoeningen op basis van ziektelast (in 

2018) op de 62e plaats, waarbij de ziektelast is uitgedrukt in het aantal ‘Disability 

Adjusted Life Years’ (DALY’s) en 5.500 bedraagt. In een reactie meent de NHV/NVN 

dat deze plaats mogelijk samenhangt met een onderschatting van de prevalentie 

van migraine in huisartsenregistraties. De NHV/NVN verwijst naar het GBD 

onderzoek over 2016[7] waarin migraine wereldwijd (ook in Nederland) gemeten op 

een andere maat van ziektelast nl op ‘Years lived with disability’ (YLDs) op de 

tweede plaats staat van aandoeningen; de achtergrond voor de stijging op deze 

ranglijst t.o.v. eerdere jaren is dat de ziektelast van medicatieovergebruikshoofdpijn 

grotendeels aan migraine is toegekend. 

In het GBD onderzoek over 2019 staat hoofdpijn op de ranglijst voor ziektelast 

echter op de 15e plaats (voor alle leeftijden); hier is de ziektelast uitgedrukt in 

DALY’s. Voor de leeftijdsgroep van 25- 49 jaar staat hoofdpijn in dit onderzoek uit 

2019 op de 5e plaats.[8] 

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

De 1-jaarsprevalentie van migraine in Europa is ongeveer 15% bij volwassenen; bij 

kinderen is deze ongeveer 5%.[9, 10] 

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen regelmatig last van migraine. De 

life-time prevalentie is 33% bij vrouwen en 13,3% bij mannen, de 1-jaars 

prevalentie is 25% bij vrouwen en 7,5% bij mannen.[3, 11] 

Bij de meeste patiënten is er sprake van episodische migraine (EM). Elk jaar 

transformeert 2,5% van de patiënten naar chronische migraine (CM); dit proces 

noemt men ‘migraine chronificatie’. In Nederland gaat het om ong. 50.000 patiënten 

per jaar.[3] Ook gaat CM over in EM bij 26% van de patiënten per 2 jaar. [10] 

Bij 60% van vrouwen is een migraineaanval gerelateerd aan de menstruatie. 

De prevalentie van medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) in Nederland is 2,6%.[3] 

 

Het RIVM geeft aan dat het aantal patiënten dat geregistreerd is met migraine in 

huisartsenregistraties lager is dan het aantal personen met migraineklachten 

volgens epidemiologisch bevolkingsonderzoek. In 2018 gaf 13,9% van de bevolking 

aan één of meer migraineaanvallen of aanvallen van ernstige hoofdpijn in de 

afgelopen 12 maanden te hebben gehad. Dit betrof 8,6% van de mannen en 19,1% 

van de vrouwen. In 2019 waren er 279.900 personen met migraine bekend bij de 

huisarts: 60.200 mannen en 219.700 vrouwen. Dit komt overeen met 7,0 per 1.000 

mannen en 25,2 per 1.000 vrouwen.[12] 
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De incidentie en prevalentie van migraineprofylaxe is onduidelijk. Hierover zijn geen 

gegevens of betrouwbare schattingen bekend, alleen schattingen zonder 

gepubliceerde bronnen[2].  

• In het voorstel van de NHV geeft men aan dat in Nederland nu ong. 16.000 

patiënten met migraine in Hoofdpijncentra en door algemene neurologen 

behandeld. De NHV schat dat hiervan max. 11.000 patiënten in aanmerking 

komen voor behandeling met een CGRP-remmer doordat zij hebben gefaald op 

drie of vier profylactica. De NHV maakt daarbij geen onderverdeling in CM en 

EM.[2] 

• Het voorstel van de gezamenlijke fabrikanten van de CGRP-remmers gaat uit 

van 22,2% met chronische migraine (van de totale migrainepopulatie).[13] 

Uitgaande van de door de NHV geschatte 11.000 patiënten, schatten de 

fabrikanten dat 2.450 - 5.850 patiënten met CM in aanmerking zullen komen 

voor behandeling met een CGRP-remmer. 

 

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

De farmacotherapeutische behandeling van migraine is beschreven in de NVN 

richtlijn[3] en de NHG-standaard[4] (de NHG-standaard is in herziening). Bij de 

behandeling van migraine wordt onderscheid gemaakt tussen de 

aanvalsbehandeling en de onderhoudsbehandeling (profylaxe). In dit rapport leggen 

we de focus op de profylaxe van chronische migraine. 

Volgens zowel de NVN richtlijn[3] als de NHG-standaard[4] kan preventieve 

behandeling worden overwogen bij een aanvalsfrequentie van 2 of meer 

migraineaanvallen per maand (gedurende 3 maanden). Omdat migraine aanvallen 

4-72 uur duren, voldoet de populatie met 4 of meer migrainedagen per maand 

hiermee aan het criterium voor migraineprofylaxe.  

 

In de NHG standaard is als migraineprofylacticum: 

1 metoprolol het middel van eerste keus.  

2 Bij een contra-indicatie voor of onvoldoende werkzaamheid van een β-blokker 

komen topiramaat of valproïnezuur (alleen bij mannen en niet-vruchtbare 

vrouwen) als tweede keus in aanmerking.  

3 Amitriptyline komt op de derde plaats.  

 

Topiramaat, valproïnezuur en amitriptyline mogen volgens het NHG echter alleen 

door de neuroloog worden voorgeschreven. Candesartan wordt in de NHG- 

Standaard niet genoemd. De standaard maakt geen onderscheid tussen de  

onderhoudsbehandeling (profylaxe) van episodische en van chronische migraine 

 

De NHG schat dat bijna tweederde van de patiënten met chronische hoofdpijn 

medicatieovergebruikshoofdpijn heeft.[4] Bij MOH bereikt men door acuut staken van 

de aanvalsmedicatie een > 50% reductie van het aantal hoofdpijndagen per maand.  

 

De NVN-richtlijn maakt wel een onderscheid tussen de onderhoudsbehandeling van 

episodische en van chronische migraine. De richtlijn geeft aan dat er in de 

tweedelijnszorg binnen de middelen voor de onderhoudsbehandeling van 

episodische migraine onvoldoende argumenten zijn voor een voorkeur op grond van 

de effectiviteit, met uitzondering voor pizotifeen. De middelen voor de 

onderhoudsbehandeling hebben ten opzichte van placebo in het algemeen maar een 

beperkt effect: minder dan 1-2 dagen afname in het aantal hoofdpijndagen per 

maand; wel is er de eerste maanden een aanzienlijke behandelrespons mede 

vanwege een aanzienlijk de placebo-effect. Bij de keuze van het middel kan het 

bijwerkingenprofiel en de comorbiditeit (epilepsie, depressie, hoge bloeddruk) een 

rol spelen. Over de bijwerkingen concludeert de richtlijn dat deze bij alle middelen in 
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meer of mindere mate worden gerapporteerd, en er onvoldoende vergelijkende data 

zijn tussen middelen om de keuze voor een middel op te baseren. Het 

bijwerkingenprofiel van de middelen is doorgaans erg verschillend en kan 

meegewogen worden bij de keuze. De uiteindelijke in de richtlijn vermelde 

keuzevolgorde bij episodische migraine is ingegeven door de ingeschatte veiligheid 

en verdraagbaarheid. 

 

Tabel 1: Profylactica bij EM in de NVN richtlijn  

Effectief, gunstig veiligheidsprofiel  1 Offlabel candesartan  

 

 1  A. metoprolol of propranolol 

• B. topiramaat 

• C. offlabel valproaat mga (mannen) 

 

Effectief, ongunstig veiligheidsprofiel 2 A. valproaat mga (niet vruchtbare 

vrouwen) 

• B. flunarizine 

    C. amitriptyline 

Gering effectief 3 pizotifeen 

 

  

Bij chronische migraine: 

Bij chronische migraine adviseert de NVN richtlijn om eerst na te gaan of niet sprake 

is van medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) of cafeïne-overgebruik. Van MOH is 

sprake bij overmatig gebruik van paracetamol of NSAID's ≥ 15 dagen/maand of van 

triptanen, ergotamine, opiaten ≥ 10 dagen/maand gedurende 3 maanden. Meer dan 

de helft van de patiënten met chronische migraine gebruikt overmatig 

hoofdpijnmedicatie; in de tweedelijnszorg wordt dat geschat op 90%. 

In geval van MOH is het behandeladvies in de richtlijn om eerst te stoppen met het 

gebruik van alle hoofdpijnmedicatie gedurende 2–3 maanden (detoxificatie). Na 

detoxificatie herevalueert men de primaire hoofdpijndiagnose en start men zo nodig 

profylaxe voor episodische migraine. Indien toch sprake is van chronische migraine 

start men met topiramaat of valproïnezuur. 

Het schema bij profylactische behandeling van chronische migraine:  

1.    topiramaat, valproaat en  

2.    botulinetoxine A. 

De NVN geeft als aanvullende voorwaarde voor het voorschrijven van botulinetoxine 

dat in eerdere behandeling ten minste 3 andere migraineprofylactica hebben 

gefaald. Bij chronische migraine is geen meerwaarde aangetoond van behandeling 

met atenolol of propranolol op vermindering van het aantal hoofdpijndagen per 

maand[14, 3]. 

 

Het Voorstel van de NHV: 

In een eerdere beoordeling van erenumab voor een bredere populatie van EM en CM 

was de conclusie een gelijke waarde met topiramaat. Vervolgens heeft ZIN de 

minister geadviseerd erenumab niet op te nemen in het GVS vanwege de hoge 

meerkosten in vergelijking met topiramaat. Wel heeft ZIN aangegeven, gezien de 

hoge ziektelast, met de beroepsgroep in gesprek te gaan over de formulering van 

een subgroep waarvoor wel een meerwaarde zou kunnen worden vastgesteld.[1]De 

Nederlandse Hoofdpijnvereniging (NHV), heeft namens de beroepsgroep hierover 

een Voorstel uitgebracht: ‘Voorstel voor criteria voor subgroepen van migraine 

patiënten die in aanmerking zouden moeten komen voor vergoeding binnen de basis 

verzekering van profylactische behandeling met CGRP remmers’ .[2] In dit voorstel 

van NHV is de subgroep van patiënten met chronische migraine waarvoor de NHV 
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verwacht dat een meerwaarde kan worden gedefinieerd:  

 

de groep patiënten met chronische migraine: 

• die hebben gefaald op een adequate behandeling met topiramaat en/of 

valproaat (= ≥ 2 maanden op optimale dosering volgens de NVN richtlijn) én  

• die hebben gefaald op 2 pogingen met botulinetoxine A volgens het PREEMT 

protocol (6 maanden) én 

• indien er sprake is van MOH: na een gedocumenteerde adequate onttrekking 

van medicatieovergebruik (al dan niet succesvol).  

 

Falen is in het Voorstel gedefinieerd door: 

• onvoldoende werkzaamheid, i.e. bij chronische migraine < 30% afname van  

aantal migrainedagen/maand (MMD) bepaald na 3 maanden behandeling, of  

• intolerantie door te belastende bijwerkingen, of  

• absolute medische contra-indicaties. 

 

Randvoorwaarden voor de inzet van CGRP remmers in het Voorstel: 

• monitoring van behandelsucces en veiligheid met een hoofdpijndagboek en  

• implementatie van stopregels. 

 

 

Omdat deze populatie een benadering is van in de Nederlandse praktijk 

uitbehandelde patiënten konden de CGRP-remmers in deze beoordeling worden 

vergeleken met placebo. 
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Wat is de waarde van de CGRP-remmers erenumab, fremanezumab, galcanezumab  

(Aimovig, Emgality, AJOVY®) bij profylaxe van therapieresistente chronische 

migraine vergeleken met placebo? Op advies van de NVN/NHV[2] is profylaxe van 

therapieresistente chronische migraine geoperationaliseerd als na falen van 

topiramaat/valproaat én botulinetoxine A. 

 

2.1.1 PICO 

 

Tabel 2: PICO 

Patiëntenpopulatie Volwassen patiënten met chronische migraine na een 

gedocumenteerde adequate onttrekking van 

medicatieovergebruik en die hebben gefaald op 

topiramaat/valproaat én botulinetoxine A. 

Interventie erenumab, fremanezumab, galcanezumab 

Controle-interventie Placebo* 

Cruciale uitkomsten • Vermindering van het aantal migraineaanvallen/maand 

• Vermindering van het aantal migrainedagen/maand  

• Vermindering van het aantal dagen met acute 

aanvalsmedicatie/maand 

• Staken vanwege ongunstige effecten (alle typen) 

• Ernstige ongunstige effecten die aan de behandeling 

toegeschreven konden worden (alle typen) 

 

Belangrijk 

• Kwaliteit van leven (zoals o.a. gemeten met EQ-

5D en MSQ) 

 

Relevante follow-up 

duur 

-Meerdere jaren om de veiligheid van langdurige 

behandeling met de CGRP-remmers aan te tonen 

- Om een effect op het aantal migraineaanvallen en het 

aantal migrainedagen per maand aan te kunnen tonen is 

een behandelduur van ten minste 3 maanden nodig 

Studiedesign RCT 

* bij therapieresistente chronische migraine is het gerechtvaardigd om te vergelijken met 

placebo 

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

2.1.3 Vermindering van het aantal migrainedagen/maand (MMD) 

In de meeste studies met de CGRP-remmers was de gemiddelde vermindering in het 

aantal migrainedagen per maand de primaire uitkomstmaat. De gehanteerde 

definitie voor migrainedagen was in de verschillende studies niet overal gelijk. Zie 

bijlage 5a over definities.  

Klinische relevantiegrens: De NVN geeft aan dat algemeen op individueel niveau een 

vermindering van ten minste 50% in aantal migrainedagen of hoofdpijndagen ten 

opzichte van baseline als klinisch relevant voor patiënten wordt beschouwd. Voor 

patiënten met chronische migraine (CM) kan een 30% vermindering t.o.v. baseline 

al klinisch relevant zijn. Op groepsniveau wordt een gemiddelde vermindering van 

ten minste 30% in aantal migrainedagen ten opzichte van baseline versus placebo 
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als klinisch relevant beschouwd (een gemiddelde therapeutische winst t.o.v. placebo 

van 30%).[15] Binnen de klinische studies die geïncludeerd zijn wordt alleen een 

grens van ten minste 50% vermindering in aantal migrainedagen of hoofdpijndagen 

ten opzichte van baseline gehanteerd. 

 

Vermindering van het aantal hoofdpijndagen/maand (MHD) 

In de meeste studies met de CGRP-remmers was de gemiddelde vermindering in het 

aantal hoofdpijndagen per maand ten opzichte van baseline versus placebo (MHD) 

een secundaire uitkomstmaat. In de HALO-CM studie van fremanezumab was de 

MHD de primaire uitkomstmaat. De gehanteerde definitie was in de verschillende 

studies niet overal gelijk. Zie bijlage 5a over definities. 

 

Vermindering van het aantal dagen met acute aanvalsmedicatie/maand 

Vermindering van het aantal dagen met acute aanvalsmedicatie ten opzichte van 

baseline versus placebo was in alle studies een secundaire uitkomstmaat. 

Klinische relevantiegrens: is niet vastgesteld. In analogie met de MMD en MHD kan 

ook voor een gemiddelde vermindering van ten minste 30% ten opzichte van 

baseline versus placebo worden gekozen. Binnen de klinische studies die 

geïncludeerd zijn wordt alleen een grens van ten minste 50% vermindering ten 

opzichte van baseline gehanteerd. 

 

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. 

 

Verschillen in definities in de studies  

We zien in Bijlage 5a tussen de studies met CGRP-remmers bij chronische migraine 

belangrijke verschillen in de definities van dagen met migraine, met hoofdpijn en 

falen van de behandeling.  

Bij migrainehoofdpijn verschillen de definities o.a. in de duur van de hoofdpijn: ten 

minste 4 uur continu (bij Tepper, 2017; HALO-CM; FOCUS; Bigal, 2015) of ten 

minste een half uur (bij REGAIN, CONQUER); zie Bijlage 5a. Echter omdat in alle 

studies, behalve CONQUER, in de definitie van migrainedag ook de dagen met 

inname van aanvalsmedicatie in de definitie was opgenomen is het de vraag of dit 

tot grote verschillen in betekenis leidt. Als een patiënt migraine-specifieke medicatie 

innam tijdens een aura of om hoofdpijn op een kalenderdag te behandelen, kon 

deze dag immers ook worden geteld als een migrainedag, ongeacht de duur van de 

hoofdpijn en pijnkenmerken of geassocieerde symptomen. 

 

 

2.2 Zoekstrategie 

Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek hebben 

wij in november 2020 een literatuursearch gedaan naar publicaties over erenumab, 

fremanezumab, galcanezumab  versus placebo ter profylaxe van migraine die 

hadden gefaald op eerdere behandeling met topiramaat/valproaat en botulinetoxine 

A. De exacte zoekstrategie is weergegeven in bijlage 1. 

 

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

productkenmerken (SmPCs) van de registratiedossiers en de European Public 

Assessment Reports (EPARs) van de European Medicines Agency (EMA) van de 3 

CGRP-remmers. 
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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: 

• RCT’s t.o.v. placebo die voldoen aan de PICO; systematische review met meta-

analyse die voldoen aan de PICO. Omdat geen studies werden gevonden 

specifiek voor de gevraagde populatie die had gefaald op eerdere behandeling 

met topiramaat/valproaat en botulinetoxine A, en evenmin studies gericht op 

een populatie met alleen een falende botulinetoxinebehandeling is bij de 

selectie een breder inclusiecriterium gehanteerd. De bredere inclusie bestond 

eruit dat artikelen werden geselecteerd die een brede populatie met chronische 

migraine (CM) bestudeerden.  

 

 

Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

• Abstracts, posters, congresbijdragen, waarvan de studie niet nader is 

omschreven in de EPAR 

• Beschouwende artikelen (niet systematische reviews) 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  

Er waren geen gepubliceerde studies die 1 op 1 volledig voldeden aan de PICO. 

Omdat geen studies werden gevonden specifiek voor de gevraagde populatie die 

had gefaald op eerdere behandeling met topiramaat/valproaat en botulinetoxine A, 

en evenmin studies gericht op een populatie met alleen een falende 

botulinetoxinebehandeling, is bij de selectie een breder inclusiecriterium 

gehanteerd. De bredere inclusie bestond eruit dat artikelen werden geselecteerd die 

een brede populatie met chronische migraine (CM) bestudeerden en waarvan een 

deel uit patiënten bestond die hadden gefaald op meerdere profylactica. Met name, 

is gezocht naar gegevens bij de subpopulatie die eerder was behandeld met 

botulinetoxine. Immers gezien de Nederlandse richtlijnen en het voorstel van de 

NHV zal de CGRP remmer bij CM ingezet worden na falen van botulinetoxine. 

Vervolgens is per middel en per studie vanuit gepubliceerde subgroepanalyses d ie 

de relevante subpopulatie het best benaderen gekeken naar aanwijzingen voor 

overlap of verschillen in de uitkomsteffecten.  

 

De zoekstrategie resulteert in 31 referenties, waarvan 6 gepubliceerde studies 

voldeden aan de inclusiecriteria. De hierna volgende PRISMA flowchart geeft het 

selectieproces weer.  

 

 
 

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. 

 

 

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 31) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 2) 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 33) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 33) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 13) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 20) 

 Artikelen geïncludeerd in de 

analyse  

(n = 8; 6 RCT’s) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n = 5) 
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3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

Er zijn 6 RCT’s gevonden met CGRP-remmers waarin zich subgroepen van 

migrainepatiënten met CM bevinden die deels voldoen aan de PICO: 1 RCT met 

erenumab, 3 RCT’s met fremanezumab en 2 RCT’s met galcanezumab.  

 

In alle 6 studies was de dubbelblinde placebo gecontroleerde fase beperkt tot een 

vervolgperiode van niet meer dan 12 of 13 weken, waarin patiënten slechts 1 tot 3 

doses van de CGRP remmer of placebo ontvingen. De dubbelblinde fase werd 

voorafgegaan door een ong. 1 maand durende prospectieve baseline-fase; waarin 

o.a. werd nagegaan of de in te sluiten patiënten wel voldoende trouw (‘compliant’) 

waren met het bijhouden van o.a. hoofdpijn, migraine en medicatiegebruik in een e-

dagboek. In de RCT’s zijn alleen patiënten met tenminste 80% compliantie op het 

bijhouden van het elektronisch hoofdpijndagboek ingesloten (in CONQUER, REGAIN, 

Bigal,2015); in FOCUS met ten minste 85% compliantie gedurende tenminste 24 

dagen in de run-in periode. Patiënten moesten in de afgelopen 3 maanden en 

tijdens baselinefase tenminste 1 (in CONQUER, REGAIN) of 3 (FOCUS) 

hoofdpijnvrije dag per maand hebben. Andere exclusiecriteria: o.a. een leeftijd >50 

jaar bij de eerste symptomen; anamnese van hemiplegische migraine of 

clusterhoofdpijn; gebruik van botulinetoxine binnen 3/ 4 /6 (Bigal) maanden voor de 

start van de studie; diverse comorbiditeiten. De mate en de aard van de 

comorbiditeit die is uitgesloten verschilt tussen de studies, maar alle studies hebben 

o.a. patiënten met cardiovasculaire ziekte uitgesloten. 

 

De dubbelblinde fase werd in de studies gevolgd door een openlabelfase die 

varieerde van 3 maanden (CONQUER, FOCUS) tot 9 maanden (REGAIN).    

In alle studies mochten patiënten tijdens het onderzoek acute hoofdpijnmedicatie 

gebruiken. Gelijktijdig gebruik van andere migraine profylactica was uitgesloten 

behalve in de studies van REGAIN, Bigal, 2105 en HALO-CM; in REGAIN mochten 

patiënten alleen topiramaat of propranolol blijven gebruiken als ze daar op waren 

ingesteld, in HALO-CM en Bigal mocht men ook een ander profylacticum in een 

stabiele dosis blijven doorgebruiken. In Bigal, 2015 is hierop gestratificeerd. 

 

In geen van de studies is beschreven of en hoe er vóór de inzet van de CGRP 

remmer een poging is gedaan om medicatieovergebruik aan te pakken. In alle 

studies, behalve bij Bigal, 2015, is beschreven dat medicatieovergebruik was 

toegestaan en aanwezig was; zie bijlage 2. In de subgroep na falen van tenminste 2 

profylactica varieerde dit van 45% bij Tepper tot 69% bij REGAIN. In sommige 

studies (REGAIN) is gestratificeerd op medicatieovergebruik. 

 

In 2 van de 6 studies (FOCUS en CONQUER; beiden fase 3b studie) bestond de 

studiepopulatie uit patiënten die hadden gefaald op een behandeling tot 2 tot 4 

verschillende klassen migraineprofylactica in de afgelopen 10 jaar. In FOCUS en 

CONQUER waren echter niet alleen patiënten met CM ingesloten; de populatie betrof 

een gemengde groep van patiënten met EM en CM, waarin resp. 61% en 42% met 

CM.  

 

In de 4 andere studies (Tepper, HALO-CM, Bigal en REGAIN) zijn alleen patiënten 

met chronische migraine (CM) met of zonder aura geïncludeerd: patiënten met ten 

minste ≥15 hoofdpijndagen per maand, waarvan ≥8 migrainedagen per maand 

(met of zonder aura) gemeten tijdens de 3 maanden voorafgaand aan screening en 

tijdens de 4 weken durende baselinefase, die voorafging aan de randomisatiefase. 

De populatie in deze 4 studies was niet specifiek beperkt tot een populatie die had 

gefaald op eerdere migraineprofylaxe. In Tepper, HALO-CM, en REGAIN waren 

patiënten uitgesloten die eerder geen respons hadden op gebruik van meer dan 3 

andere groepen/klassen preventieve migraine middelen; in Bigal op > 3 eerdere 
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profylactica. In de 4 studies was hebben van geen respons niet duidelijk en 

eenduidig gedefinieerd of gedocumenteerd. Het bleek dat een populatie waarin 

patiënten zonder respons waren uitgesloten nog wel patiënten kon omvatten die 

hadden gefaald op eerdere migraineprofylactica vanwege onvoldoende effect, 

bijwerkingen of contra-indicaties. Zie ook bijlage 5a met de definities.  

 

de studie met erenumab: 

Tepper, 2017 is een dubbelblinde placebogecontroleerde fase 2 studie bij 667 

patiënten (18-65 jaar) met chronische migraine met of zonder aura waarin 2 

doseringen erenumab (70 mg s.c/4 weken en 140 mg s.c./4 weken) gedurende 12 

weken werden vergeleken met placebo.  

De randomisatie was 2:2:3. 

Kenmerken populatie: Ong. 50% van de patiënten had eerder topiramaat gebruikt. 

Ong. 24% (n=105) had eerder botulinetoxine gebruikt. Ong. 41% van de patiënten 

kampte met medicatieovergebruik. 

In de studie zijn 3 strata onderscheiden: 33% met ‘geen eerder falen’ (incl. naïeve 

patiënten), 67% met falen op ten minste 1 eerder gebruikt profylacticum en 49% 

van de patiënten had eerder gefaald op 2 of meer profylactische behandelingen voor 

migraine op ten minste 2 eerdere middelen. De patiëntkarakteristieken waren over 

de strata enigszins verschillend (beschreven in Ashina, 2018). In de subgroep met 

eerder falen op ≥2 profylactica was er gemiddeld meer sprake van MOH (45% vs. 

41%), meer gebruik van migraine-specifieke aanvalsmedicatie (89% vs. 78%; 11 vs 

9 dagen per maand) en was de ziekteduur iets langer 25 vs. 22 jaar).  

 

de studies met fremanezumab: 

Er zijn 3 studies bij CM voor fremanezumab: Bigal, 2015; HALO CM en FOCUS 

zijn alle drie dubbelblinde placebogecontroleerde resp. fase 2, 3 en 3b studies 

waarin gedurende 12 weken fremanezumab werd vergeleken met placebo.  

Bij Bigal, 2015 en HALO CM zijn alleen patiënten met chronische migraine met of 

zonder aura geïncludeerd: een subgroep patiënten mocht ook gelijktijdig één ander 

migraineprofylacticum doorgebruiken (bètablokkers, calciumkanaalblokker, 

antidepressiva, anticonvulsiva) (40% bij Bigal en 21% bij HALO-CM). In HALO CM 

was gestratificeerd op eerdere behandeling met profylactica; ong. 13-18% van de 

patiënten had eerder onabotulinetoxine A gebruikt.  

Bij HALO-CM en FOCUS zijn bij patiënten van 18-70 jaar 2 verschillende 

dosisschema’s fremanezumab (maandelijks en driemaandelijks) met placebo 

vergeleken. De 3 maandelijkse dosis bestond uit 675 mg in maand 1 en placebo in 

maand 2 en 3. De maandelijkse dosering bestond uit 225 mg in maand 1,2 en 3 

voor de patiënten met EM in de FOCUS studie. De maandelijkse dosering voor de 

patiënten met CM in FOCUS bestond net als bij HALO CM uit een eerste oplaaddosis 

van 675 mg in de eerste maand, gevolgd door 225 mg in maand 2 en 3.  De 

maandelijkse dosering voor CM wijkt in deze studies daardoor af van de 

geregistreerde dosering zonder oplaaddosis in de eerste maand. In Bigal, 2015 is bij 

patiënten van 18-65 jaar alleen de maandelijkse arm geïncludeerd (met ook een 

eerste oplaaddosis van 675 mg in de eerste maand). 

In de FOCUS studie bestond de studiepopulatie uit een gemengde groep met EM 

(39%) en CM (61%) die had gefaald op een behandeling met 2 tot 4 verschillende 

klassen migraineprofylactica in de afgelopen 10 jaar; zie bijlage 5a voor verschillen 

in definities. FOCUS wordt in de EPAR niet besproken. In de publicatie wordt alleen 

voor de primaire uitkomstmaat een onderscheid tussen de subgroepen met EM en 

CM gemaakt. Een andere vooraf gedefinieerde analyse, die in de publicatie wordt 

beschreven is eerder falen van botulinetoxine; dit betreft een kleinere subgroep dan 

de subgroep met CM. Beide analyses zijn vooraf gespecificeerd. 
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de studies met galcanezumab: 

Er zijn 2 studies bij CM voor galcanezumab: REGAIN en CONQUER zijn beide 

dubbelblinde placebogecontroleerde resp. fase 3 en 3b studies, waarin gedurende 3 

maanden galcanezumab werd vergeleken met placebo. In de REGAIN-studie werd 

de dubbelblinde fase gevolgd door een open-label verlenging van 9 maanden.  

In REGAIN zijn bij CM patiënten (18-65 jaar) 2 verschillende dosisschema’s met 

placebo vergeleken, nl  galcanezumab 120 mg/maand (met een eerste oplaaddosis 

van 240 mg in de eerste maand) en galcanezumab 240 mg/maand. In CONQUER is 

alleen de geregistreerde dosis van 120 mg/mnd met placebo vergeleken.  

In de CONQUER studie bestond de studiepopulatie uit een gemengde groep met EM 

(58%) en CM (42%) die had gefaald op een behandeling met 2 tot 4 verschillende 

categorieën migraineprofylactica in de afgelopen 10 jaar. In tegenstelling tot de 

andere studies konden in deze studie oudere patiënten tot 75 jaar ingesloten 

worden. In de publicatie worden de uitkomsten voor de subgroepen met EM en CM 

gepresenteerd. Deze analyses zijn vooraf gespecificeerd. Patiënten met falen op 

meer dan 4 eerdere profylactica in de afgelopen 10 jaar en met ernstige of 

instabiele medische toestand zoals ernstige cardiovasculaire ziekt waren uitgesloten. 

In de CONQUER studie had in de CM-subgroep 24-28% eerder gefaald op 

botulinetoxine. 

In REGAIN zijn alleen patiënten met chronische migraine (volgens de ICHD-criteria) 

geïncludeerd. Patiënten met recente acute cardiovasculaire voorvallen (waaronder 

hartinfarct, instabiele angina, CABG, beroerte, diepe veneuze trombose) en/of 

mensen met een hoog risico op cardiovasculaire voorvallen werden uitgesloten van 

deelname. Patiënten ouder dan 65 jaar werden ook uitgesloten.  

Ongeveer 15% van de patiënten ging in REGAIN door met gelijktijdige behandeling 

met topiramaat of propranolol voor profylaxe van migraine, zoals was toegestaan in 

het protocol. In de REGAIN studie had 13 % eerder botulinetoxine gebruikt. (bron 

EPAR)  

 

Bijlage 5 geeft een overzicht van de baselinekenmerken van de geïncludeerde 

studies en van de subgroepen uit deze studies. 

 

3.3 Gunstige effecten interventie 

 

De effecten van de interventie en de kwaliteit van de evidence zijn samengevat in 

het GRADE evidence profiel in bijlage 7. De kwaliteit van de evidence is beoordeeld 

volgens 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.  

 

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

passend bij de onderzoeksopzet. In dit rapport is de Cochrane risk of bias tool als 

checklist gebruikt. De beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 6.  

 

Indirect bewijs betreft onder meer de passing van de geïncludeerde studies op de 

PICO. In deze casus speelt dat geen van de 6 studies specifiek gericht is op de 

therapieresistente patiënten met CM zoals genoemd in de PICO, en de studies 

onderling sterk verschillen. Ook de beoogde uitkomstmaat van 30% responder rate 

(RR) (zoals aangegeven door de beroepsgroep) is in geen van de geïncludeerde 

RCT’s een uitkomstmaat geweest. We gaan er echter van uit dat een gunstige 50% 

respons tenminste geëxtrapoleerd kan worden naar een gunstige 30% respons, 

omdat dat gaat om een minder strenge grens.  
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Ook de bestudeerde patiëntgroep vinden we ondanks onderlinge verschillen tussen 

de studies en een niet volledige passing op de PICO toch voldoende overlappen met 

die van de PICO omdat alle studies tezamen (‘the body of evidence’) grotendeels 

wel de beoogde doelgroep omvatten. Daarom is de incomplete passing op de PICO 

niet gehanteerd om te het vertrouwen in het bewijs te verlagen.  

Verder is hier geen head-to-head vergelijking tussen de drie middelen gemaakt. We 

gaan echter uit van een groepseffect van de CGRP remmers en achten het 

ontbreken van de head-to-head vergelijking hier onvoldoende reden om het 

vertrouwen te verlagen. 

 

Inconsistentie betreft de mate waarin verschil in effect is gevonden tussen de 

verschillende geïncludeerde studies. Omdat er onderling sterke verschillen waren 

tussen de studies in onder meer verschillende definities van de uitkomstmaat (zie 

Bijlage 5a), comedicatie (zie Bijlagen 2 en 5), voorbehandeling, en patiëntpopulaties 

(zie 4.2 voor de beschrijving van de studies), valt te verwachten dat deze 

verschillen zullen leiden tot een verschil in gevonden effect tussen de studies. Daar 

waar een aanzienlijk verschil in effect is gevonden tussen de studies, is in de GRADE 

beoordeling het vertrouwen in het gepoolde effect verlaagd.  

 

Aanpak:  

-Uitgaande van de gepubliceerde studies, EPARs en SmPCs is i.p.v. de 30% 

responder rate de in de studies gerapporteerde en vooraf gedefinieerde 50% 

responder rate als cruciale uitkomstmaat aangehouden.  

-De uitkomsten van de relevante armen van alle studies met CGRP remmers bij CM 

zijn geanalyseerd met behulp van review manager 5.4.0.  

 

 

<Uitkomstmaat 1> 

1. Vermindering in gemiddeld aantal dagen met migraine/maand (MMD) 

In de gepoolde RCT’s van CGRP remmers (erenumab, fremanezumab en 

galcanezumab) bij patiënten met (overwegend) chronische migraine met een 

vervolgduur van 12-13 weken verminderde de CGRP remmer het aantal dagen met 

migraine met gemiddeld 2,6 dag/maand (95% BI: -3,0 tot -2,1) meer dan met 

placebo.  

Dit is een statistisch significant effect. Omdat het aantal migraine dagen op baseline 

in de studies varieerde van 16-19/maand (zie bijlage 2), is het gemiddelde effect op 

MMD op groepsniveau t.o.v. placebo 15%. Omdat de grenswaarde voor een effect 

op groepsniveau is vastgesteld op een absoluut verschil van 30% in gemiddelde 

vermindering t.o.v. placebo, betekent een vermindering met gemiddeld 2,6 dag met 

migraine/maand (MMD) op groepsniveau in deze populatie een niet-klinisch relevant 

effect. 

 

Fig. 1.  MMD CGRP remmer vs. placebo bij CM 

 
E= erenumab     F=Fremanezumab     G=Galcanezumab 
Het effect van fremanezumab (225 mg/mnd) in Bigal, 2015 t.o.v. placebo bedroeg -1,7 (-3,7 tot 0,2) 
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dag/mnd. 
De armen van FOCUS 225 mg, HALO-CM 225 mg en REGAIN 240 mg zijn in deze berekening niet 

meegenomen, omdat het een dosering betreft die niet is geregistreerd. In FOCUS 225, Bigal, 2015 en HALO-
CM 225 kregen patiënten met CM in de eerste maand een hogere dosering fremanezumab (675 ipv 225 
mg). Vg EMA zijn de uitkomsten van de verschillende dosesregimes: nl 675-225-225; 225-225-225; 
675/3mnd vergelijkbaar. ( EPAR pg 114) Ook de hogere dosis 240 mg galcanezumab is niet geregistreerd. 
Indien FOCUS 225 en HALO CM 225 wordt meegenomen is de gepoolde uitkomst -2,6 dag/maand (95% BI: 
-3,1 tot -2,1); indien FOCUS 225 mg, HALO-CM 225 mg én REGAIN 240 mg worden meegenomen is de 

uitkomst- 2,5 dag/maand (95% BI: -2,95 tot -2,05). 

 

Vervolgens is per middel en per studie vanuit gepubliceerde subgroepanalyses 

gekeken naar aanwijzingen voor overlap of verschillen in de uitkomsteffecten in de 

voor de vraagstelling relevante subpopulaties.  

 

1.A. Voor erenumab bleek de subgroep met eerder falen op ≥2 profylactica uit de 

Tepper studie de subgroep die de vraagstelling het best benadert en waarvoor 

uitkomsten zijn gerapporteerd. Uit de gepubliceerde posthoc subgroepanalyse 

(Ashina, 2018) blijkt dat in de subgroep met eerdere gefaalde behandeling een 

derde deel (n=105) eerder gefaald had op botulinetoxine; hieruit kunnen we 

concluderen we dat in deze subgroep de beoogde therapieresistente groep aanwezig 

was. 

Fig. 1.a  MMD erenumab  vs. placebo incl. subgroep na falen ≥ 2 

migraineprofylactica  

 
De puntschatters wijzen op een mogelijk groter effect van met name de 140 mg 

dosis erenumab in de subgroep met eerder falen op ≥2 profylactica, maar de 

betrouwbaarheidsintervallen overlappen. Het mogelijk grotere effect na eerder falen 

lijkt gedreven doordat de -respons in de placebo arm (en ook van fremanezumab en 

galcanezumab, als we verderop zien) bij CM in het algemeen lager is na meer 

eerdere behandelingen met profylactica (zie fig. 1b en 1c; Bijlage 6a; SmPC 

erenumab). De conclusie uit de subgroepanalyse is dat er aanwijzingen zijn dat in 

de subgroep met eerder falen op ≥2 profylactica het effect van erenumab op het 

MMD tenminste vergelijkbaar is met die in de overall bestudeerde populatie in de 

Tepper studie. Voor de subgroep die eerder had gefaald op botulinetoxine zijn geen 

uitkomsten gepubliceerd.  

 

1.B.  

Fig. 1.b  MMD fremanezumab  vs. placebo, incl. subgroep alleen CM en 

subgroep na falen op botulinetoxine [≥ migraineprofylactica] 

 
Het effect van fremanezumab in Bigal, 2015 t.o.v. placebo bedroeg -1,7 (-3,7 tot 0,2) dag/mnd 
Het effect van fremanezumab in de subgroep van HALO-CM na eerdere behandeling met botulinetoxine 

t.o.v. placebo bedroeg -1,3 (95%-BI: -3,01; -0,37) voor het 3maandelijkse dosisschema en -2,0 (95%-BI: -
3,84; -0,22) dagen/mnd voor de maandelijkse dosis; bron: SmPC. NB. de maandelijkse dosering wijkt voor 
de populatie met CM in de FOCUS en de HALO-CM studie af van de geregistreerde dosering, door de hoge 

dosis in maand 1 in deze studies van 625 mg. 
 

In de subgroepanalyses van de FOCUS studie zijn er aanwijzingen (vanuit de grote 

overlap in BI’s) dat in de subgroepen met CM en de subgroepen na eerder falen van 
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botuline toxine het effect van fremanezumab op het MMD vergelijkbaar is met die in 

de FOCUS overall bestudeerde populatie van CM en EM die had gefaald op een 

behandeling met 2 tot 4 verschillende klassen migraineprofylactica in de afgelopen 

10 jaar. De effecten voor de subgroep na falen van botulinetoxine zijn voor de 

maandelijkse dosering op de puntschatter iets groter dan het gemeten overall effect 

van een GCRP remmer van -2,6 dag/maand (95% BI: -3,1 tot -2,1) t.o.v. placebo.  

De publicaties van Bigal, 2015 en HALO-CM geven geen tot beperkte nadere 

informatie over de omvang van eerdere behandeling in de onderzochte populatie. 

Volgens de publicatie over HALO-CM was 13-18% van de patiënten eerder 

behandeld met botulinetoxine en was er een stratificatie gedaan op eerdere 

behandeling met profylactica. De informatie in het artikel is echter onvolledig over 

de kenmerken en uitkomsten voor deze subgroepen. De SmPC vermeldt wel voor de 

subgroep uit HALO-CM, die eerder was behandeld met botulinetoxine, de resultaten 

op de primaire uitkomstmaat: het verschil t.o.v. placebo was -1,3 (95%-BI: -3,01; -

0,37) dagen/mnd voor het geregistreerde 3 maandelijkse dosisschema en -2,0 

(95%-BI: -3,84; -0,22) dagen/mnd voor de hoge (niet geregistreerde) maandelijkse 

dosis. De effecten van deze HALO-CM subgroep zijn gemeten op de puntschatter 

iets lager dan het gemeten overall effect van een GCRP remmer, nl een 

vermindering van het aantal dagen met migraine met gemiddeld 2,6 dag/maand 

(95% BI: -3,0 tot -2,1) meer dan met placebo. Maar 95% BI’s overlappen met het 

95% BI van het gemeten overall gepoolde effect van een GCRP remmer. De EPAR 

(p. 110/116) concludeert dat het gemeten effect van fremanezumab in HALO-CM op 

het primaire eindpunt, nl het aantal hoofdpijndagen van ten minste matige ernst, in 

de subgroepanalyses consistent was, ook voor de subgroep met eerder gebruik van 

botulinetoxine. De enige uitzondering was sexe: bij mannen werd geen effect 

gemeten.[16]  

 

In HALO-CM en Bigal, 2015 mochten patiënten ook gelijktijdig een ander preventief 

geneesmiddel tegen migraine gebruiken. Uit subgroepanalyses komt geen extra 

effect van gebruik van fremanezumab naar voren als add-on t.o.v. gebruik van 

alleen fremanezumab als enig profylacticum.[15] 

 

1.C 

CONQUER bevat net als FOCUS naast patiënten met CM ook patiënten met EM die 

hadden gefaald op een behandeling met 2 tot 4 verschillende klassen 

migraineprofylactica.  

De subgroep uit de REGAIN studie na eerder falen op botuline toxine lijkt de 

subgroep die voor galcanezumab de vraagstelling het best benadert; de rapportage 

van uitkomsten en patiëntkenmerken is echter onvolledig. Daarom is voor REGAIN 

ook de subgroep met eerder falen op ≥2 profylactica weergegeven. 

 

Fig. 1.c  MMD galcanezumab  vs. placebo, incl. subgroep alleen CM en 

subgroep na falen op botulinetoxine 

 
Het effect van galcanezumab in de subgroep van REGAIN na eerdere behandeling met botulinetoxine t.o.v. 
placebo bedroeg -3,3 voor de 120 mg dosis en -4,4 dagen/mnd voor de 240 mg dosis; bron: SmPC.  

Voor de subgroepen na falen van botulinetoxine in REGAIN ontbreken de nadere gegevens in de publicatie. 

 

In de subgroepanalyses van de CONQUER studie zijn er aanwijzingen (vanuit de 

grote overlap in BI’s) dat in de subgroep met CM het effect van galcanezumab op 
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het MMD vergelijkbaar is met die in de CONQUER overall bestudeerde populatie van 

CM en EM die had gefaald op een behandeling met 2 tot 4 verschillende categorieën 

migraineprofylactica in de afgelopen 10 jaar. In de publicaties over CONQUER is 

geen rapportage over de kenmerken en uitkomsten over de subgroepen na eerder 

falen op botulinetoxine. In de CONQUER studie had 24-28% van de subgroep met 

CM eerder gefaald op botulinetoxine; de beoogde doelgroep was dus wel aanwezig. 

 

In REGAIN is het effect van 120 mg galcanezumab in de subgroep met eerder falen 

op ≥2 profylactica t.o.v. placebo op de puntschatter groter (-4,3 vs. -2,1) in 

vergelijking met het effect in de overall studie populatie, maar er is wel overlap in 

95% BI. Het gaat verder om een kleine subgroep en voor de 240 mg dosis is er in 

de subgroep met eerder falen op ≥2 profylactica t.o.v. de overall studie populatie 

geen verschil tussen de puntschatters in dezelfde richting.  

In REGAIN hadden in totaal 98/99 (13% van de populatie) patiënten eerder gefaald 

op botulinetoxine; het absolute verschil t.o.v. placebo is -3,3 voor de 120 mg arm 

en -4,4 voor de 240 mg arm; verdelingen van de populatie over de armen en BI’s 

zijn niet gepubliceerd. 

Conclusie: Uit de subgroepanalyse zijn er aanwijzingen dat in de subgroep met CM 

en met eerder falen op botulinetoxine het effect van galcanezumab op het MMD 

tenminste vergelijkbaar is met het overall gemiddelde effect van een CGRP remmer 

t.o.v. placebo nl een afname van gemiddeld 2,6 dag/maand (95% BI: -3,0 tot -2,1). 

 

In REGAIN mochten patiënten gelijktijdig een ander preventief geneesmiddel tegen 

migraine doorgebruiken. Uit subgroepanalyses komt geen extra effect van gebruik 

van galcanezumab naar voren als ‘add-on’ t.o.v. gebruik van alleen galcanezumab 

als enig profylacticum; op de puntschatter ziet men wel een verschil van 1 dag met 

migraine/maand. 

  

In het open label vervolg van REGAIN zijn er aanwijzingen dat het effect van 

galcanezumab tot 1 jaar aanhoudt (SmPC). Wel blijkt dat in de open label fase de 

meeste patiënten zijn overgegaan op de 240 mg dosis (EPAR p.98). 

 

Gradeconclusie:  

Een CGRP remmer (erenumab, fremanezumab en galcanezumab) in de 

geregistreerde dosis gegeven als een maandelijkse of 3 maandelijkse subcutane 

injectie vermindert waarschijnlijk [redelijke kwaliteit van bewijs] bij patiënten met 

chronische migraine op de korte termijn het aantal dagen met migraine. Het in 

studies gemeten effect op de korte termijn bedroeg gemiddeld 2-3 dagen/maand in 

vergelijking met placebo. Dit gemiddelde gepoolde effect is beperkt en betekent op 

groepsniveau t.o.v. placebo een niet-klinisch relevant effect. Uit de responsanalyse 

(uitkomstmaat 3) blijkt dat voor een substantieel deel van de patiënten (nl 1 op de 

5 gemeten op de strengere respons van ten minste 50%) het effect in het 

verminderen van het aantal dagen migraine per maand waarschijnlijk wel klinisch 

relevant is. In GRADE is daarom afgewaardeerd omdat het effect niet voor alle 

patiënten klinisch relevant is; zie bijlage 7.  

We zien in de subgroepen van de gepubliceerde RCTs wel een numerieke trend naar 

een netto groter effect na (falen op) meer eerdere behandelingen, maar die trend is 

in 1 van de studies (HALO-CM) minder duidelijk tot afwezig na eerder falen van 

behandeling met botulinetoxine. We concluderen daarom dat het effect voor de 

beoogde subgroep van patiënten met therapieresistente chronische migraine 

waarschijnlijk vergelijkbaar is met het gevonden gepoolde effect van alle CGRP 

remmers. 

 

 

<Uitkomstmaat 2> 
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2. Vermindering in gemiddeld aantal dagen met acute (migraine specifieke) 

medicatie (AMD) 

 

In de gepoolde RCT’s van CGRP remmers (erenumab, fremanezumab en 

galcanezumab) bij patiënten met (overwegend) chronische migraine met een 

vervolgduur van 12-13 weken verminderde de CGRP remmer het aantal dagen met 

acute (migraine specifieke) medicatie met gemiddeld 2,5 dag/maand (95% BI: -3,0 

tot -2,0) meer dan met placebo.  

Dit is een statistisch significant effect. Omdat het aantal dagen met acute (migraine 

specifieke) medicatie op baseline in de studies varieerde van 10-16/maand (zie 

bijlage 2), is het gemiddelde effect op AMD op groepsniveau t.o.v. placebo ong. 

20%. Omdat de grenswaarde voor een effect op groepsniveau is vastgesteld op een 

absoluut verschil van 30% in gemiddelde vermindering t.o.v. placebo, betekent een 

vermindering met gemiddeld 2,5 dag met acute (migraine specifieke) medicatie 

/maand (AMD) op groepsniveau in deze populatie een niet-klinisch relevant effect. 

 

Fig. 2.  AMD CGRP remmer vs. placebo bij CM 

 

 
E= erenumab     F=Fremanezumab     G=Galcanezumab 
Het effect van fremanezumab (225 mg/mnd) in Bigal, 2015 t.o.v. placebo bedroeg -2,15 (-4,0 tot 0,3) 

dag/mnd. 
De armen van FOCUS 225 mg, HALO-CM 225 mg en REGAIN 240 mg zijn in de berekening niet 

meegenomen, omdat het een dosering betreft die niet is geregistreerd. In FOCUS 225 en HALO-CM 225 
kregen patiënten met CM een hogere dosering fremanezumab (675 ipv 225 mg) in de eerste maand. Ook de 
hogere dosis 240 mg galcanezumab is niet geregistreerd. Indien FOCUS 225 mg, HALO-CM 225 mg en 

REGAIN 240 mg worden meegenomen is de gepoolde uitkomst -2,5 dag/maand (95% BI: -2,95 tot -2,05) 

 

Vervolgens is analoog de werkwijze bij MMD per middel en per studie vanuit 

gepubliceerde subgroepanalyses en gevoeligheidsanalyses gekeken naar 

aanwijzingen voor overlap of verschillen in de uitkomsteffecten in subpopulaties. 

 

 

 

 

 

 

 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport van de CGRP-remmers erenumab, fremanezumab, galcanezumab 

(Aimovig®, AJOVY ®, Emgality ®) bij de profylaxe van chronische migraine | 26 april 2021 

 

2020047005 Pagina 30 van 74 

Fig. 2.a  AMD erenumab  vs. placebo incl. subgroep na ≥ 2 

migraineprofylactica  

 
De conclusie uit de subgroepanalyse is dat er aanwijzingen zijn dat in de subgroep 

met eerder falen op ≥2 profylactica het effect van erenumab op het AMD tenminste 

vergelijkbaar is met de in de Tepper studie overall bestudeerde populatie.  

 

 

 

Fig. 2.b  AMD fremanezumab  vs. placebo incl. subgroep alleen CM en 

subgroep na ≥ migraineprofylactica  

-onvoldoende gepubliceerde data om een figuur te maken 

Voor de uitkomst AMD of tenminste 50% reductie in MMD is voor de subgroep CM of 

na falen van botulinetoxine in FOCUS of HALO-CM geen analyse of uitkomst 

gepubliceerd. 

 

 

 

Fig. 2.c  AMD galcanezumab  vs. placebo incl. subgroep alleen CM  

 
Door de grote overlap in BI’s lijkt in de CONQUER studie in de subgroep met CM het 

effect van galcanezumab op het AMD vergelijkbaar met die in de CONQUER overall 

bestudeerde populatie van CM en EM, die had gefaald op een behandeling met 2 tot 

4 verschillende categorieën migraineprofylactica in de afgelopen 10 jaar. In de 

CONQUER studie had 24-28% van de subgroep met CM eerder gefaald op 

botulinetoxine; de beoogde doelgroep was dus wel aanwezig. 

 

In REGAIN is het effect van 120 mg galcanezumab in de subgroep met eerder falen 

op ≥2 profylactica t.o.v. placebo groter op de puntschatter (-4,5 vs. -2,5) in 

vergelijking met het effect in de overall studie populatie, maar er is wel overlap in 

95% BI. Het gaat om een kleine subgroep en net als bij het MMD zien we bij de 240 

mg dosis geen verschil tussen de puntschatters in dezelfde richting. In REGAIN had 

13% van de populatie eerder gefaald op botulinetoxine. 

 

Conclusie: Uit de subgroepanalyses zijn er aanwijzingen dat in de subgroepen met 

CM -die de doelpopulatie enigszins benaderen- het effect van galcanezumab op het 

AMD tenminste vergelijkbaar is met het overall gemiddelde effect van een CGRP 

remmer t.o.v. placebo op het AMD, nl een afname van gemiddeld 2,5 dag/maand 

(95% BI: -3,0 tot -2,0). 

 

Gradeconclusie: 

Een CGRP remmer (erenumab, fremanezumab en galcanezumab) in de 

geregistreerde dosis gegeven als een maandelijkse of 3 maandelijkse subcutane 

injectie vermindert mogelijk [lage kwaliteit van bewijs] bij patiënten met chronische 

migraine het aantal dagen dat  acute (migraine specifieke) medicatie moet worden 
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gebruikt. Het in studies gemeten effect op de korte termijn bedroeg gemiddeld 2-3 

dagen/maand in vergelijking met placebo. Dit gemiddelde gepoolde effect is beperkt 

en betekent op groepsniveau t.o.v. placebo een niet klinisch relevant effect. In 

GRADE is afgewaardeerd dat het effect niet voor alle patiënten klinisch relevant is. 

Vanuit subgroepanalyses is het effect voor de beoogde subgroep van patiënten met 

therapieresistente chronische migraine mogelijk tenminste vergelijkbaar met het 

gevonden gepoolde effect van alle CGRP remmers. 

 

 

<Uitkomstmaat 3> 

3. Ten minste 50 % vermindering in aantal maandelijkse dagen met 

migraine (MMD)/ ≥ 50 % respons 

In de gepoolde RCT’s van CGRP remmers (erenumab, fremanezumab en 

galcanezumab) bij patiënten met (overwegend) chronische migraine met een 

vervolgduur van 12-13 weken gaf de CGRP remmer bij statistisch significant meer 

patiënten een ten minste 50% vermindering in MMD dan placebo (36% vs. 17%). 

De kans op deze respons na behandeling met een CGRP remmer was ongeveer 2x 

zo groot dan na met placebo; RR 2,16 (95% BI 1,72-2,70). De verhouding tussen 

de odds op respons met een CGRP remmer vergeleken met placebo is bijna 3.  OR 

2,83 (95% BI 2,14-3,75). Het absolute risico verschil in respons op een CGRP 

remmer en placebo bedraagt 19%; RV=0,19 (95% BI 0,15-0,24). Dit betekent dat 

als bij 5 patiënten de behandeling wordt gestart bij 1 patiënt een vermindering van 

het aantal maandelijkse dagen migraine met 50% kan worden bereikt. 

 

 

Fig. 3.  Ten minste 50 % vermindering in MMD van een CGRP remmer vs. 

placebo bij vnl. CM 

 
 

 
E= erenumab     F=Fremanezumab     G=Galcanezumab 

Voor HALO-CM betreft het hoofdpijndagen van tenminste matige ernst ipv MMD. De armen van FOCUS 225 
mg, HALO-CM 225 mg en REGAIN 240 mg zijn in de berekening niet meegenomen, omdat het een dosering 
betreft die niet is geregistreerd. In FOCUS 225 en HALO-CM 225 kregen patiënten met CM een hogere 

dosering fremanezumab (675 ipv 225 mg) in de eerste maand. Ook de hogere dosis 240 mg galcanezumab 
is niet geregistreerd. Indien FOCUS 225 mg, HALO-CM 225 mg en REGAIN 240 mg worden meegenomen is 
de gepoolde uitkomst RR 2,24 (95% BI 1,86-2,70); OR 2,95 (95% BI 2,33-3,73); Risico verschil 0,20 (95% 
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BI  0 ,16- 0 ,23) 

 

Voor zover er gepubliceerde gegevens beschikbaar zijn, komt –analoog aan het 

effect op MMD en AMD- ook gemeten op ten minste 50% vermindering in MMD, uit 

subgroepanalyses van de studies met erenumab en galcanezumab het beeld naar 

voren dat het gepoolde effect voor de CGRP remmers tenminste geëxtrapoleerd kan 

worden naar de gewenste subgroep; zie fig. 3a en 3c.  

 

 

Fig. 3.a  Ten minste 50% vermindering in MMD bij erenumab vs. placebo 

incl. subgroep na ≥ 2 migraineprofylactica  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.b  Ten minste 50% vermindering in MMD bij fremanezumab vs. 

placebo incl. subgroep alleen CM en na falen botulinetoxine 

-onvoldoende gepubliceerde data om een figuur te maken voor subgroepen 

 

Fig. 3.c  Ten minste 50% vermindering in MMD bij galcanezumab  vs. 

placebo incl. subgroep alleen CM en subgroep na ≥ 2migraineprofylactica 

 

 

 
Het effect van galcanezumab gemeten op ten minste 30% vermindering in MMD 

bedroeg in de populatie met CM in de CONQUER studie 54% voor galcanezumab en 

24% voor placebo (OR 3·8 [95% CI 2·2–6·3]; p<0·0001). Dit is een absoluut 

verschil van 30%. 

 

Gradeconclusie: 

Een CGRP remmer (erenumab, fremanezumab en galcanezumab) in de 

geregistreerde dosis gegeven als een maandelijkse of 3 maandelijkse subcutane 

injectie geeft waarschijnlijk [redelijke kwaliteit van bewijs] bij meer patiënten met 

chronische migraine een ten minste 50% vermindering in het maandelijkse aantal 

migraine dagen dan placebo bij patiënten. Het gepoolde absoluut gemeten verschil 
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ten opzichte van placebo bedroeg gemiddeld 19% (36% vs. 17%). Vanuit 

subgroepanalyses is het waarschijnlijk dat het effect voor de beoogde subgroep van 

patiënten met therapieresistente chronische migraine tenminste vergelijkbaar is met 

het gepoolde effect van alle CGRP remmers bij CM.  

Met betrekking tot de extrapolatie naar de tenminste 30% respons als klinische 

relevantiegrens (die de beroepsgroep aanhoudt) zien we in de CONQUER studie een 

bevestiging van de eerdere aanname dat een gunstige 50% respons tenminste 

geëxtrapoleerd kan worden naar een gunstige 30% respons: in de subpopulatie met 

CM heeft in de CONQUER studie in de arm met galcanezumab 54% een tenminste 

30% respons vs. 24% voor placebo. 

 

3.3.1 Overige overwegingen 

Uit langduriger open extensiestudies en praktijkstudies (RWE) bij CM zijn 

aanwijzingen voor een ten minste aanhouden van het effect van CGRP remmers tot 

max. 1 jaar na een gemeten gunstig effect in de eerste 3 maanden (SmPC’s). Van 

de patiënten die de extensiestudies van fremanezumab en erenumab bij CM 

voltooiden (resp. 79% en 74%) bereikte resp. 61% en 59% een respons van 50% 

na 1 jaar, resp. 52 weken. [17-19] Zoals wordt opgemerkt in het voorstel van de NHV 

en ook naar voren is gekomen in gesprekken met neurologen en de 

patiëntenvereniging (HoofdpijnNet) lijkt het effect van CGRP remmers in de praktijk 

en in praktijkstudies bij refractaire CM meestal groter dan in de RCT’s naar voren 

komt. Zo reageert in sommige praktijkstudies ong. 60-70% van de patiënten na 3- 

6 maanden gebruik van erenumab s.c. 70-140 mg met een reductie van ten minste 

30% van het maandelijkse aantal migraine dagen.[20, 21] In een Duits RWE-

onderzoek bij refractaire CM na falen van botulinetoxine bereikte 51% van de 

patiënten een respons van ten minste 30% in vermindering van het aantal 

hoofdpijndagen na 12 weken erenumab s.c. 70-140 mg.[22] Dit komt overeen met 

de ten minste 30% respons die wordt gemeld in de actieve arm van de CM-

subgroep in de CONQUER studie, nl 54% voor galcanezumab 120 mg vs. 24% voor 

placebo. Volgens de NHV reageert een derde van de patiënten niet of nauwelijks en 

staakt de behandeling.[2] De responspercentages die vanuit het meldpunt CGRP 

remmers van HoofdpijnNet zijn gemeld over het gebruik van erenumab bij 

refractaire CM (in het MAP vanaf november 2018) overtreffen deze cijfers. 

 

Aan de andere kant wijzen commentatoren bij de RCT’s van de CGRP remmers op 

het aanhoudend beperkte effect van CGRP-remmers. 35-70% van de patiënten 

hebben in RCT’s geen klinisch voordeel van CGRP-remmers, wat de vraag bij de 

commentator oproept of er verschillende fenotypes van migraine bestaan, elk met 

specifieke pathofysiologische routes (bijv. CGRP-gerelateerde migraine versus niet-

CGRP-gerelateerde migraine).[23] Ook in de EPARs wordt het absolute behandeleffect 

van de CGRP remmer op de vermindering van het aantal migraine dagen en de 

acute migraine medicatie als gering of beperkt getypeerd, vanwege het significante 

placebo effect. [16] Hoewel een vergelijking met andere profylactica niet is gedaan, 

meent de EMA dat het effect van de CGRP remmers vergelijkbaar is met het effect 

dat van andere migraineprofylactica als topiramaat en botulinetoxine is 

gepubliceerd.[10, 24] In 2 praktijkstudies wordt het effect van de CGRP remmer als 

vergelijkbaar met in de klinische studies getypeerd.[20, 25] 

 

Uit subgroepanalyses zijn er aanwijzingen dat het effect van de CGRP remmer in de 

subgroep met MOH ten minste vergelijkbaar is vergeleken met de subgroep zonder 

MOH; het verschil wordt mogelijk veroorzaakt door de lagere placebo respons bij 

patiënten met MOH.[26]   
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3.4 Ongunstige effecten 

 

Tabel 3: Ongunstige effecten van erenumab, fremanezumab, galcanezumab   

vergeleken met placebo bij patiënten voor de profylaxe van migraine (bron SmPCs) 

 erenumab, 

fremanezumab, 

galcanezumab   

fremanezumab galcanezumab 

meest frequent  V aak (1 -10%): 

obs tipatie, jeuk, 

spierspasmen, reacties 

op de injec tieplaats. 

V erder: huiduitslag, 

zwelling/oedeem. 

Zeer vaak (> 10%): 

reac ties (induratie (17%), 

roodheid (16%)) en pijn 

op de injec tieplaats (24%) 

V aak (1 -10%): jeuk op de 

injec tieplaats. 

Soms (0 ,1 -1%): 

huiduits lag op de 

injec tieplaats.  

Zeer vaak (> 10%): 

reac ties en pijn op de 

injec tieplaats (11%) 

V aak (1-10%): vertigo, 

obs tipatie, jeuk, 

huiduits lag. 

Soms (0 ,1 -1%): urticaria. 

Zelden (0 ,01-0,1%): 

anafylaxie, angio-oedeem.  

erns tig  obs tipatie[27], erns tige 

overgevoeligheidsreactie 

(anafylaxie, angio-

oedeem)[28] 

O vergevoeligheidsreacties, 

zoals  huiduitslag, jeuk, 

urticaria en zwelling[29] 

(deels , mees te waren licht 

tot matig erns tig) 

erns tige 

overgevoeligheidsreactie 

(anafylaxie, angio-

oedeem)[30] 

 

 

Incidentie interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten 

In de gepoolde uitkomsten van de RCT’s van CGRP remmers (erenumab, 

fremanezumab en galcanezumab) bij patiënten met (overwegend) chronische 

migraine met een vervolgduur van 12-13 weken traden in de arm met de CGRP 

remmer op de puntschatter iets minder ernstige bijwerkingen op dan bij placebo. 

Het verschil t.o.v. placebo was niet statistisch significant. De kans op ernstige 

bijwerkingen tijdens 3 maanden behandeling met een CGRP remmer was iets 

geringer tot even groot dan met placebo; RR 0,7 (95% BI 0,4-1,3). Het absolute 

risico verschil in ernstige ongunstige effecten van een CGRP remmer en placebo 

bedraagt 0,4%; RV=0,004 (95% BI -0,009 tot 0,005). Wel of niet meenemen van 

de studiearmen met de hogere doseringen CGRP remmer dan zijn geregistreerd, 

maakt voor de uitkomst geen verschil. 

 

Fig. 4.  % ernstige bijwerkingen van een CGRP remmer vs. placebo bij vnl. 

CM 

 
De armen van FO CUS 225 mg, HA LO-CM 225 mg en REGAIN 240 mg zijn in de berekening niet 

meegenomen, omdat het een dosering betreft die niet is  geregistreerd. In FOCUS 225 en HALO-CM 225 

kregen patiënten met C M een hogere dosering fremanezumab (675 ipv 225 mg) in de eers te maand. O ok de 

hogere dos is  240 mg galcanezumab is niet geregistreerd. Indien FOCUS 225 mg, HA LO-CM 225 mg en 

REGAIN 240 mg worden meegenomen is  de gepoolde uitkomst RR  0 ,89 (95% BI 0 ,51-1,42); 
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Gradeconclusie: 

Een CGRP remmer (erenumab, fremanezumab en galcanezumab) in de 

geregistreerde dosis gegeven als een maandelijkse of 3 maandelijkse subcutane 

injectie geeft mogelijk [lage kwaliteit van bewijs] op de korte termijn niet meer 

ernstige bijwerkingen dan placebo.  

 

 

Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 

In de gepoolde uitkomsten van de RCT’s met een vervolgduur van 12-13 weken van 

CGRP remmers (erenumab, fremanezumab en galcanezumab) waren er minder 

patiënten met (overwegend) chronische migraine die het gebruik staakten vanwege 

bijwerkingen in de arm met de CGRP remmer op de puntschatter dan bij placebo. 

Dit was geen statistisch significant verschil. De kans op staken vanwege 

bijwerkingen tijdens 3 maanden behandeling met een CGRP remmer was iets 

geringer tot even groot dan met placebo; RR 0,6 (95% BI 0,3-1,4). Het absolute 

risico verschil t.o.v. placebo bedraagt 0,4%; RV=0,004 (95% BI -0,007 tot  0,004) 

Meenemen van de studiearmen met de hogere doseringen CGRP remmer maakt 

voor de uitkomst geen verschil. 

 

Fig. 5.  % staken vanwege bijwerkingen van een CGRP remmer vs. placebo 

bij vnl. CM 

 
De armen van FOCUS 225 mg, HALO-CM 225 mg en REGAIN 240 mg zijn in de berekening niet 
meegenomen, omdat het een dosering betreft die niet is geregistreerd. In FOCUS 225 en HALO-CM 225 

kregen patiënten met CM een hogere dosering fremanezumab (675 ipv 225 mg) in de eerste maand. Ook de 
hogere dosis 240 mg galcanezumab is niet geregistreerd. Indien FOCUS 225 mg, HALO-CM 225 mg en 
REGAIN 240 mg worden meegenomen is de gepoolde uitkomst RR 0,85 (95% BI 0,51-1,42); 

 

Gradeconclusie: 

Een CGRP remmer (erenumab, fremanezumab en galcanezumab) in de 

geregistreerde dosis gegeven als een maandelijkse of 3 maandelijkse subcutane 

injectie geeft mogelijk [lage kwaliteit van bewijs] op de korte termijn niet meer 

stakers vanwege bijwerkingen dan placebo.  

 

3.4.1 Overige overwegingen 

Ontwikkeling van antistoffen (ADA, anti-drug antibodies) zijn gemeld bij 2,6- 6,3% 

van de gebruikers van erenumab, bij fremanezumab 2,3% (waarbij 0,95% van de 

patiënten neutraliserende antistoffen ontwikkelde) en bij galcanezumab tot 12,5%. 

In geen van de gevallen is echter invloed op de veiligheid en werkzaamheid van de 

CGRP remmer gemeld. 

 

CGRP remmers zijn in RCT’s alleen kortdurend onderzocht waardoor mogelijke 

zeldzame bijwerkingen of bijwerkingen die zich op de langere termijn voordoen 

onopgemerkt kunnen zijn gebleven. In de openlabel extensiestudie van 

fremanezumab (HALO-EM en –CM samen) staakte 4% het gebruik vanwege 
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bijwerkingen en trad bij 6% ernstige bijwerkingen op. De sponsor achtte geen van 

deze ernstige bijwerkingen gerelateerd aan fremanezumab; de onderzoekers 

meenden dat bij 9 patiënten de ernstige bijwerking wel was gerelateerd aan het 

geneesmiddel (pneumonie, dehydratie, suïcidale gedachten, fybromyalgie, status 

migrainosus (3x), papillair thyroid kanker, amnesie, gebied met long-opacificatie.[31]  

In de open ‘real world’ studies bij CM zijn geen nieuwe bijwerkingen gemeld. [21] 

Na registratie heeft EMA over de CGRP remmers diverse variatierapporten 

uitgebracht (2 over erenumab en elk 1 over fremanezumab en galcanezumab) 

waarin o.a. voor erenumab obstipatie en ernstige overgevoeligheidsreacties zijn 

gemeld als ernstige bijwerkingen (deze zijn toegevoegd aan tabel 3).  

 

Op dit moment worden de CGRP remmers in Nederland al op basis van 

‘compassionate use’ toegepast in de Managed Access Programs (MAP) / expanded 

access programs; iedere CGRP remmer heeft daarbij eigen inclusie criteria voor 

opname in de MAPZo zijn de criteria voor deelname aan het MAP van 

fremanezumab: 

1. Voldoet aan de voorwaarden die in de SmPC tekst vermeld zijn 

2. Ziektelast van 8 of meer migrainedagen per maand over de laatste 3 

maanden 

3. Medicatieovergebruikshoofdpijn is uitgesloten 

4. Gefaald op 4 of meer middelen van onderhoudsmedicatie voor migraine 

vanwege gebrek aan effectiviteit en/of tolerantie of vanwege contra-

indicaties, waarvan tenminste candesartan, metoprolol of propranolol, 

topiramaat en valproaat. 

Er waren geen stopcriteria gedefinieerd. 

Het MAP voor erenumab, dat al loopt vanaf november 2018, is gericht op patiënten 

met CM die in elk geval hebben gefaald op botulinetoxine A. 

 

De tussen juni 2018 en 10 augustus 2020 bij Bijwerkingencentrum Lareb meest 

frequent gemelde bijwerkingen van CGRP remmers in Nederland waren in aflopende 

frequentie: (verergering van) migraine; obstipatie, hoofdpijn, misselijkheid, 

vermoeidheid, duizeligheid, spierpijn, jeuk, huiduitslag onvoldoende werkzaamheid 

van het geneesmiddel, gewrichtspijn. Verder is gemeld: (verergering van) Raynaud; 

gewichtstoename; haaruitval.[32]  

 

Cardiale bijwerkingen  

De EMA heeft een theoretische zorg dat CGRP remmers via remming van het 

vasodilatore effect van CGRP ischemische events zouden kunnen verergeren.[10, 24] 

Ook de NVN wees er in de scoping op dat vaatverwijding door CGRP één van de 

compensatie mechanismen is bij ischemie van de hersenen en het hart, en mogelijk 

ook andere organen. Blokkade van het CGRP systeem kan daarom in theorie leiden 

tot verergering van (geringe) ischemie bij b.v. TIA's of angina pectoris. In de 

klinische onderzoeken is deze zorg niet bevestigd, maar daar waren patiënten met 

cardiovasculaire ziekte ook uitgesloten. In de EPAR van fremanezumab wordt erop 

gewezen dat vasculaire bijwerkingen, als hypertensieve crisis en ziekte van Raynaud  

vaker in de actieve arm dan in placebo-arm zijn opgetreden; het gaat echter om 

een lage incidentie. Aan de andere kant is van patiënten met migraine bekend dat 

vasculaire events incl. beroerte en MI vaker optreden.[16] 

Cardiale bijwerkingen gemeld bij LAREB (meest gemeld bij erenumab):  

pijn op borst, hartkloppingen, myocardinfarct. LAREB noemt de cardiale meldingen 

als summier gedocumenteerd en kan op basis van deze meldingen geen uitspraak 

doen of CGRP remmers veilig bij cardiaal belaste patiënten toegepast kunnen 

worden.[32] 
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3.5 Ervaring 

De ervaring met Erenumab, fremanezumab, galcanezumab  is weergegeven in tabel 

4. 

 

Tabel 4: Ervaring met erenumab, fremanezumab, galcanezumab    

 erenumab   fremanezumab galcanezumab  

beperkt: < 3  jaar op de markt of < 100.000 

voorschriften (niet-chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische medicatie) 

x x x 

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 100.000 

voorschriften/20.000 patiëntjaren 

   

ruim: > 10 jaar op de markt    

 

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. 

 

Contra-indicaties 

geen 

 

Specifieke groepen 

Geen specifieke verschillen 

• Bij ouderen weinig tot geen gegevens. 

• De veiligheid en werkzaamheid van CGRP-remmers bij kinderen jonger dan 18 

jaar zijn nog niet vastgesteld. 

• Bij zwangerschap wordt gebruik van CGRP-remmers uit voorzorg ontraden. Er 

zijn onvoldoende gegevens, maar van humaan IgG is bekend dat het de 

placentabarrière passeert.  

• het geven van borstvoeding wordt ontraden gedurende de eerste dagen na de 

geboorte 

 

Interacties 

Er zijn van CGRP-remmers geen klinisch relevante interacties bekend. Gericht 

onderzoek naar interacties is niet gedaan. Op basis van de kenmerken van 

monoklonale antilichamen worden farmacokinetische interacties met gelijktijdig 

toegediende geneesmiddelen niet verwacht. In klinische studies zijn geen interacties 

met de acute migrainemiddelen naar voren gekomen. 

 

 

Waarschuwingen en voorzorgen 

Geen specifieke verschillen 

Voor patiënten met ernstige cardiovasculaire aandoeningen zijn geen 

veiligheidsgegevens beschikbaar; deze patiënten waren in de klinische onderzoeken 

met CGRP-remmers uitgesloten. 

Ernstige overgevoeligheidsreacties (incl. anafylaxie, angio-oedeem en urticaria) zijn 

gemeld. Als een ernstige overgevoeligheidsreactie optreedt, de behandeling direct 

staken en passende therapie instellen. 

 

Conclusie:  

Er zijn geen verschillen in toepasbaarheid tussen de CGRP-remmers onderling. De 

middelen worden bij zwangerschap en borstvoeding ontraden. Het is onduidelijk of 

patiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis GCRP-remmers veilig kunnen 
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gebruiken. 

 

 

3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van Erenumab, fremanezumab, galcanezumab  is weergegeven 

in tabel 5. 

 

Tabel 5: Gebruiksgemak van erenumab, fremanezumab, galcanezumab    

 erenumab   fremanezumab galcanezumab 

Toedieningswijze Subcutane injectie Subcutane injectie Subcutane injectie 

Toedieningsfrequentie 1x/4 weken 2 doseringsschema’s : 

1x/maand; 

1x/drie maanden  

1x/maand 

Bewaren  

in de koelkast 2–8ºC; 

buiten de koelkast 

tot. 25 °C. is de 

houdbaarheid tot  

14 dagen  

buiten de koelkast tot 25 

°C. is de houdbaarheid tot 

24 uur  

buiten de koelkast tot 

30°C is de houdbaarheid 

tot 7 dagen 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

 

Uitgangspunten 

In 2019 is voor de CGRP remmer erenumab ter profylaxe van patiënten met 

episodische en chronische migraine een gelijke waarde met topiramaat vastgesteld. 

Vanwege de gelijke waarde, naast de hoge meerkosten heeft ZIN de minister 

geadviseerd erenumab niet op te nemen in het GVS.  

 

Chronische migraine is een erg invaliderende aandoening en heeft een hoge 

ziektelast. Een deel van de patiënten komt niet uit met de bestaande profylactica. 

Voor deze therapieresistente patiënten bestaat een duidelijke ‘medical need’ voor 

nieuwe profylactica, al dan niet met een nieuw aangrijpingspunt, zoals de CGRP 

remmers. Gezien de hoge ziektelast heeft ZIN in 2019 in het erenumab-advies 

aangegeven, met de beroepsgroep in gesprek te gaan over de formulering van een 

subgroep waarvoor een meerwaarde zou kunnen worden vastgesteld.[1] De 

Nederlandse Hoofdpijnvereniging (NHV), heeft namens de beroepsgroep hierover 

een Voorstel uitgebracht: ‘Voorstel voor criteria voor subgroepen van migraine 

patiënten die in aanmerking zouden moeten komen voor vergoeding binnen de basis 

verzekering van profylactische behandeling met CGRP remmers’  

 

De grote ‘medical need’ is bevestigd in overleggen met de beroepsgroep en de 

patiëntenorganisatie, en komt naar voren in het feit dat CGRP remmers in 

‘compassionate use’ progamma’s nu worden toegepast bij therapieresistente 

patiënten met chronische migraine. De gezamenlijke fabrikanten van de CGRP 

remmers hebben op grond van het voorstel van de NHV een dossier samengesteld 

gericht op gepubliceerd bewijs dat CGRP remmers een meerwaarde hebben voor de 

subgroep van patiënten met therapieresistente chronische migraine.  

  

Er zijn 6 RCT’s gevonden met CGRP-remmers waarin zich subgroepen van 

migrainepatiënten met chronische migraine (CM) bevinden die deels voldoen aan de 

PICO: 1 met erenumab, 3 met fremanezumab en 2 met galcanezumab. Geen van de 

6 studies is specifiek gericht op therapieresistente patiënten met CM. De 

geselecteerde studies hebben alle iets verschillende populaties met CM, maar alle 

studies bevatten deels wel de beoogde doelgroep uit onze vraagstelling. Uiteindelijk 

bleek het niet mogelijk om aan een bepaalde RCT of enkele RCT’s een voorkeur te 

geven, omdat deze de doelgroep beter zou benaderen. Daarom zijn alle relevante 

RCT’s meegenomen.  

De uitkomsten van de relevante armen van 5 van de 6 studies met CGRP remmers 

bij CM zijn gepoold. Per studie en per middel is vanuit gepubliceerde 

subgroepanalyses en gevoeligheidsanalyses nagegaan of er voldoende vertrouwen is 

om de uitkomsten van de gepubliceerde studies te extrapoleren naar de 

subpopulaties die in de studies kunnen worden onderscheiden, en die de beoogde 

subpopulatie het best benaderen. 

 

Gunstige effecten 

Een CGRP remmer (erenumab, fremanezumab en galcanezumab) in de 

geregistreerde dosis gegeven als een maandelijkse of 3 maandelijkse subcutane 

injectie vermindert bij patiënten met chronische migraine waarschijnlijk [redelijke 

kwaliteit van bewijs] het aantal dagen met migraine en mogelijk [lage kwaliteit van 

bewijs] het aantal dagen dat  acute (migraine specifieke) medicatie moet worden 
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gebruikt op de korte termijn met gemiddeld 2-3 dagen/maand in vergelijking met 

placebo. Het effect op het aantal dagen met migraine is beperkt en waarschijnlijk op 

groepsniveau t.o.v. placebo niet-klinisch relevant. Bij een substantieel deel van de 

patiënten is het effect in het verminderen van het aantal dagen met migraine per 

maand waarschijnlijk wel klinisch relevant. Dit blijkt uit een conservatieve respons 

analyse (uitgaande van tenminste een halvering van het aantal migrainedagen per 

maand als respons). Waarschijnlijk bij 1 op de 5 patiënten die worden behandeld 

treedt tenminste een halvering op van het aantal dagen met migraine per maand. 

Omdat de beroepsgroep als klinische relevantiegrens een minder strenge respons 

aanhoudt van ≥ 30% is de verwachting dat de NNT lager ligt dan 5 en dat minder 

dan 5 patiënten behandeld moeten worden om bij 1 patiënt een klinisch relevant 

effect te behalen. Een NNT van 5 of minder achten wij van klinisch belang. 

 

De effecten van de CGRP remmer op vermindering van het aantal dagen met 

migraine blijven behouden in extensie studies tot 1 jaar. 

 

Uitgaande van de PICO-vraag blijkt het best passend bewijs te bestaan uit 

verschillende studie-armen uit verschillende studies waarin de geregistreerde dosis 

is onderzocht. Uit de subgroepanalyses blijkt dat er voldoende vertrouwen is om de 

overall uitkomst bij CM uit de gepubliceerde studies (ten minste) te extrapoleren 

naar de subpopulaties die in de studies kunnen worden onderscheiden, en die de 

beoogde subpopulatie het best benaderen. Het effect op het aantal dagen met 

migraine per maand voor de beoogde subgroep van patiënten met 

therapieresistente chronische migraine is waarschijnlijk vergelijkbaar met het 

gevonden gepoolde effect van alle CGRP remmers. Over de exacte grootte van het 

effect bij de beoogde subgroep van patiënten met therapieresistente chronische 

migraine van de beide andere uitkomstmaten is onduidelijkheid. Open 

praktijkstudies bij refractaire CM ondersteunen het beeld uit subgroepanalyses van 

een vergelijkbaar tot meestal groter effect dan in de RCT’s bij CM. Dit wordt 

bevestigd door de ervaringen uit de praktijk (o.b.v. informatie van NVN). We 

concluderen dat het effect voor deze therapieresistente patiënten waarschijnlijk 

(tenminste) vergelijkbaar is met het gepoolde effect van alle CGRP remmers.  

 

 

Ongunstige effecten: 

Een CGRP remmer (erenumab, fremanezumab en galcanezumab) in de 

geregistreerde dosis gegeven als een maandelijkse of 3 maandelijkse subcutane 

injectie geeft mogelijk [lage kwaliteit van bewijs] op de korte termijn niet meer 

ernstige bijwerkingen dan placebo en leidt evenmin tot meer stakers vanwege 

bijwerkingen. Ook in langerdurende open studies tot 1 jaar lijkt een CGRP remmer 

goed te worden verdragen.  

Het is nog onduidelijk of patiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis 

GCRP-remmers veilig kunnen gebruiken. Op grond van het werkingsmechanisme 

van CGRP remmers moet rekening worden gehouden met cardiovasculaire 

bijwerkingen. 

 

 

4.2 Eindconclusie 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat de CGRP-remmers 

erenumab, fremanezumab, galcanezumab bij de profylaxe van chronische migraine 

als laatste therapeutische optie bij therapieresistente patiënten die hebben gefaald 

op topiramaat/valproaat én botulinetoxine A voldoen aan de stand van de 

wetenschap en praktijk en een therapeutische meerwaarde hebben ten opzichte van 

placebo. 
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Verwijzing naar start- en stopcriteria in het voorstel van de NHV 

Voor een deel van de patiënten met therapieresistente chronische migraine kan de 

behandeling als effectief worden beschouwd. Een aanzienlijk deel van de patiënten 

met chronische migraine had in de RCT’s echter geen klinisch voordeel van de van 

de CGRP remmer. Verder is er nog onzekerheid over de gunstige en ongunstige 

effecten van de CGRP remmer op lange termijn. Daarom adviseert het Zorginstituut 

de beschreven maatregelen voor gepast gebruik (start- en stopcriteria) en 

monitoring uit het protocol in voorstel van de NHV voor de profylaxe van chronische 

migraine vast te leggen in nadere voorwaarden voor gepast gebruik; zie bijlage 8. 

Verder adviseert ZIN om in de voorwaarden -na falen van een eerste CGRP remmer- 

een proef met gebruik van een 2e CGRP remmer, uit te sluiten, omdat:  

• het effect van een 2e CGRP remmer na falen van een eerste CGRP remmer niet is 

onderzocht,  

• gezien het werkingsmechanisme een effect van een tweede CGRP remmer niet is 

te veronderstellen 
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5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies 

Als profylaxe van episodische migraine is metoprolol het middel van eerste keus. In 

de tweedelijnszorg heeft candesartan (offlabel) de voorkeur, vanwege minder 

bijwerkingen waardoor de behandeling moet worden gestaakt. Vervolgens komen β-

blokkers (metoprolol, propranolol) of de anti-epileptica, topiramaat of valproïnezuur 

(alleen bij mannen, offlabel) als tweede keus in aanmerking.  

Bij chronische migraine in geval van medicatieovergebruikshoofdpijn eerst stoppen 

met het gebruik van alle hoofdpijnmedicatie gedurende 2–3 maanden 

(detoxificatie). Evalueer na detoxificatie de primaire hoofdpijndiagnose en start zo 

nodig profylaxe voor episodische migraine of, indien toch sprake is van chronische 

migraine met topiramaat of valproïnezuur. Botulinetoxine A heeft een plaats als 

laatste keus behandelmogelijkheid in de tweedelijnszorg bij chronische migraine 

waarbij geen sprake is van overgebruik van acute hoofdpijnmedicatie. In dat geval 

dient eerst adequate onttrekking plaats te vinden. Als er geen sprake is van 

medicatie-overgebruik en ≥ 2 profylactica zijn geprobeerd (na onttrekkingsfase van 

overgebruik) die niet effectief zijn gebleken en/of gestaakt wegens bijwerkingen kan 

botulinetoxine A overwogen worden. 

 

5.2 Nieuw advies 

Een CGRP-remmer (erenumab, galcanezumab, fremanezumab) komt in aanmerking 

ter profylaxe van therapieresistente chronische migraine, dat wil zeggen na falen 

van topiramaat/valproïnezuur én botulinetoxine A. 

 

  

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/indicatieteksten/migraine?anchor=migraine_migraine__onderhoudsbehandeling_volwassenen#migraine_migraine__onderhoudsbehandeling_volwassenen
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed en de Cochrane Library in november 

2020 met de volgende zoektermen: [erenumab OR fremanezumab OR 

galcanezumab] AND chronic migraine 

(("chronic"[All Fields] OR "chronical"[All Fields] OR "chronically"[All Fields] OR 

"chronicities"[All Fields] OR "chronicity"[All Fields] OR "chronicization"[All Fields] OR 

"chronics"[All Fields]) AND ("migrain"[All Fields] OR "migraine disorders"[MeSH 

Terms] OR ("migraine"[All Fields] AND "disorders"[All Fields]) OR "migraine 

disorders"[All Fields] OR "migraine"[All Fields] OR "migraines"[All Fields] OR 

"migraine s"[All Fields] OR "migraineous"[All Fields] OR "migrainers"[All Fields] OR 

"migrainous"[All Fields]) AND (("erenumab"[Supplementary Concept] OR 

"erenumab"[All Fields]) AND "randomized controlled trial"[Publication Type]) AND 

"randomized controlled trial"[Publication Type]) OR (("chronic"[All Fields] OR 

"chronical"[All Fields] OR "chronically"[All Fields] OR "chronicities"[All Fields] OR 

"chronicity"[All Fields] OR "chronicization"[All Fields] OR "chronics"[All Fields]) AND 

("migrain"[All Fields] OR "migraine disorders"[MeSH Terms] OR ("migraine"[All 

Fields] AND "disorders"[All Fields]) OR "migraine disorders"[All Fields] OR 

"migraine"[All Fields] OR "migraines"[All Fields] OR "migraine s"[All Fields] OR 

"migraineous"[All Fields] OR "migrainers"[All Fields] OR "migrainous"[All Fields]) 

AND (("fremanezumab"[Supplementary Concept] OR "fremanezumab"[All Fields]) 

AND "randomized controlled trial"[Publication Type]) AND "randomized controlled 

trial"[Publication Type]) OR (("chronic"[All Fields] OR "chronical"[All Fields] OR 

"chronically"[All Fields] OR "chronicities"[All Fields] OR "chronicity"[All Fields] OR 

"chronicization"[All Fields] OR "chronics"[All Fields]) AND ("migrain"[All Fields] OR 

"migraine disorders"[MeSH Terms] OR ("migraine"[All Fields] AND "disorders"[All 

Fields]) OR "migraine disorders"[All Fields] OR "migraine"[All Fields] OR 

"migraines"[All Fields] OR "migraine s"[All Fields] OR "migraineous"[All Fields] OR 

"migrainers"[All Fields] OR "migrainous"[All Fields]) AND 

("galcanezumab"[Supplementary Concept] OR "galcanezumab"[All Fields]) AND 

"randomized controlled trial"[Publication Type]) 
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

Eerste 

auteur, 

jaar van 

publicatie 

Type 

onderzoek, 

bewijsklasse, 

follow-up duur 

Aantal 

patiënte

n  

Patiëntkenmerken Interventie en 

vergelijkende 

behandeling 

Relevante uitkomstmaten  

Studies met erenumab bij CM 

Tepper, 

2017[33]  

nr 20120295 

NCT02292537 

Multicenter 

wereldwijd 

 

 

Dubbelblind, 

placebo- 

gecontroleerd 

RCT fase 2; 

Follow-up: 

- Dubbelblinde 

behandelfase: 

12 weken 

mITT  

 

N=667 

 

EAS: 

N=656 

Volwassenen 18-65 jaar met 

chronische migraine (met of 

zonder aura)*; patiënten die 

geen respons hadden op 

gebruik van meer dan 3 andere 

groepen preventieve migraine 

middelen waren uitgeslotend 

41% met MOH 

 

 

Erenumab 70 mg 

subcutaan elke 4 weken 

(n=191) 

(EAS: n=188) 

 

Erenumab 140 mg 

subcutaan elke 4 weken 

(n=190) 

(EAS: n=187) 

 

 Placebo 

subcutaan elke 4 weken 

(n=286) 

(EAS: n=281) 

 

 

Primair: Gemiddelde verandering 

in aantal maandelijkse 

migrainedagen (MMD) tussen de 

uitgangswaarde tot de laatste 4 

weken van de 12 

wekenbehandeling**  

Secundair:  

- 50% responder-rate; 

- verandering in aantal dagen 

waarop acute migraine-specifieke 

medicatie werd gebruikt; 

- verandering in cumulatieve 

hoofdpijnuren (van elke ernst) van 

de uitgangswaarde tot de laatste 4 

weken van de 12 

wekenbehandeling. 

-Veiligheid  
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Ashina, 

2018[34] 

Subgroepen 

Tepper, 2017 op 

falen eerdere 

behandeling: 

Geen falen, ≥ 1 

falen; ≥ 2 falen 

Geen 

falen 

(n=214; 

32%); 

 ≥ 1 falen 

(n=453; 

68%);  

≥ 2 falen 

(n=327; 

49%) 

Focus in beoordeling op 

subgroep van Tepper met ≥ 2 

eerder falen van een 

profylacticum 

 

45% met MOH 

 

Erenumab 70 mg 

subcutaan elke 4 weken 

(n=93) 

 

Erenumab 140 mg 

subcutaan elke 4 weken 

(n=92) 

 

 Placebo 

subcutaan elke 4 weken 

(n=142) 

idem 

Studies met fremanezumab bij CM 

Silberstein, 

2017[35] 

HALO-CM 

NCT02621931 

Dubbelblind, 

placebo- 

gecontroleerd 

RCT fase 3; 

Dubbelblinde 

behandelfase: 

12 weken 

mITT  

 

CM 

N=1130 

Volwassenen 18-70 jaar met 

chronische migraine (ICHD-

3beta); patiënten die geen 

respons hadden op gebruik van 

tenminste 2 van 4 te voren 

gespecificeerde groepenf 

preventieve migraine middelen, 

waren uitgeslotend Ong. 15% 

van de patiënten had eerder 

onabotulinetoxine A gebruikt. 

Bij 21% was de toepassing als 

‘add on’ bij ander 

migraineprofylacticum;  

 

52 % met MOH 

fremanezumab 675 

mg 

subcutaan elke 3 mnd 

(n=376) EAS 375 

 

fremanezumab 225 

mg 

subcutaan elke 4 weken 

(n=379)  EAS=375  

 

 Placebo 

subcutaan elke 4 weken 

(n=375) EAS=371 

 

 

Primair: Gemiddelde verandering 

in aantal maandelijkse 

hoofdpijndagen (MHD) tussen de 

uitgangswaarde en de 12 

wekenbehandeling **  

Secundair:  

- 50% responder-rate; 

- Gemiddelde verandering in 

aantal maandelijkse 

migrainedagen (MMD)  

- verandering in aantal dagen 

waarop acute migraine-specifieke 

medicatie werd gebruikt; 

 

Veiligheid 
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Ferrari, 

2019[36] 

FOCUS 

NCT03308968 

Multicenter 

wereldwijd 

Dubbelblind, 

placebo- 

gecontroleerd 

RCT fase 3b; 

Dubbelblinde 

behandelfase: 

12 weken 

mITT  

 

CM  

n= 509 

EM  

n= 329 

 

Volwassenen 18-70 jaar met 

episodische (39%) en 

chronische (61%) migraine 

(ICHD-3) met of zonder aura; 

en die in de afgelopen 10 jaar 

hadden gefaald op gebruik van 

2 van 4 te voren gespecificeerde 

groepen (klassen) preventieve 

migraine middelen  

De migraine was ≤ 50 j 

begonnen. 

 

fremanezumab 675 

mg subcutaan elke 3 

mnd (n=276, waarvan 

169 met CM) 

 

fremanezumab 225 

mg subcutaan elke 4 

weken (n=110 met EM) 

fremanezumab 675 

mg subcutaan in maand 

1; 225 mg in maand 2 

en 3 (n=173 met CM) 

 

 Placebo 

subcutaan elke 4 weken 

(n=279) EAS=278, 

waarvan 167 met CM 

 

Primair: Gemiddelde afname in 

aantal maandelijkse 

migrainedagen (MMD)**  

Secundair:  

- 50% responder-rate; 

- verandering in aantal dagen 

waarop acute migraine-specifieke 

medicatie werd gebruikt; 

- verandering maandelijkse 

hoofdpijndagen (MHD); 

-HIT-6 

 

Veiligheid 

Bigal, 

2015[37] 

NCT02021773 

021 

Dubbelblind, 

placebo- 

gecontroleerd 

RCT; Fase 2b; 

Dubbelblinde 

behandelfase: 

3 maanden 

mITT  

 

CM 

n=264 

Volwassenen 18-65 jaar met 

chronische migraine (ICHD-

3beta); patiënten die geen 

respons hadden op gebruik van 

3 of meer andere preventieve 

migraine middelen waren 

uitgeslotend; % met MOH en 

met eerder onabotulinetoxine A 

gebruik is onbekend (appendix 

nazien). Bij 40% was de 

toepassing als ‘add on’ bij 1 of 2 

andere migraineprofylactica;  

 

fremanezumab 900 

mg 

subcutaan elke  mnd 

(n=86) 

 

fremanezumab 

675/225 mg subcutaan 

elke 4 weken (n=88) 

 

 Placebo 

subcutaan elke 4 weken 

(n=89) 

Primair: Gemiddelde verandering 

in aantal uren hoofdpijn in de 

laatste 4 weken van de 

driemaanden behandeling en de 

uitgangswaarde. Verkennend:  

- Δ in aantal maandelijkse 

hoofdpijndagen (MHD) en 

migrainedagen (MMD)  

- Δ in dagen met acute migraine-

specifieke medicatie; 

- 50% responder-rate; 

 

Veiligheid 

Studies met galcanezumab bij CM 
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Detke, 

2018[38] 

REGAIN 

NCT02614261 

Multicenter 

wereldwijd 

Dubbelblind, 

placebo- 

gecontroleerd 

RCT fase 3; 

Follow-up: 

- Dubbelblinde 

behandelfase: 

3 maanden 

-9 mnd open 

label extensie 

mITT  

 

CM 

n=1113 

Volwassenen 18-65 jaar met 

chronische migraine (met of 

zonder aura)* ; patiënten die 

geen respons hadden op 

gebruik van ≥3 andere 

gedefinieerde groepen 

preventieve migraine middelen 

waren echter uitgesloten. 

Ong. 13 % van de patiënten 

had eerder onabotulinetoxine A 

gebruikt. Bij 15% was de 

toepassing als ‘add on’ bij ander 

migraineprofylacticum (alleen 

topiramaat of propranolol was 

toegestaan) 

 

galcanezumab 120 

mg 

subcutaan 1x/ mnd 

(n=278) EAS: n=273 

 

 

galcanezumab 240 

mg 

subcutaan 1x/mnd 

 (n=277) EAS: n=274 

 

 Placebo 

subcutaan elke 4 weken 

(n=558) EAS: n=538 

Primair: Gemiddelde afname in 

aantal maandelijkse 

migrainedagen tussen de 

uitgangswaarde en de 3 

maandenbehandeling **  

Secundair:  

- 50% responder-rate; 

- verandering in hoofdpijndagen 

- verandering in aantal dagen 

waarop acute migraine-specifieke) 

hoofdpijnmedicatie werd gebruikt; 

- verandering in cumulatieve 

hoofdpijnuren (van elke ernst). 

- verandering in Migraine Specific 

Quality of Life-Role Function 

Restrictive (MSQL-RFR domein; 

PGI-S; MIDAS  

 

Veiligheid 

 

Ruff, 

2019[39] 

 

Subgroepanalyse 

van 

REGAIN/Detke, 

2018 naar falen 

van eerdere 

behandeling: 

Geen falen, ≥ 1 

falen; ≥ 2 falen 

Geen 

falen 

(n=540; 

48%); 

 ≥ 1 falen 

(n=573; 

52%);  

≥ 2 falen 

(n=356; 

32%) 

Focus in deze beoordeling op 

subgroep van REGAIN met ≥ 2 

eerder falen van een 

profylacticum 

 

69% met MOH 

 

galcanezumab 120 

mg 

subcutaan 1x/ mnd 

(n=74) 

 

galcanezumab 240 

mg 

subcutaan 1x/mnd 

 (n=105) 

 

 Placebo 

subcutaan elke 4 weken 

(n=177) 

idem 
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Mulleners, 

2020[40] 

CONQUER   

 

Dubbelblind, 

placebo- 

gecontroleerd 

RCT fase 3; 

Opzet: 

- Dubbelblinde 

behandelfase: 

3 maanden 

N=464 

(CM=193

) 

Volwassenen 18-75 jaar met 

episodische en chronische 

migraine (met of zonder aura),   

gemiddeld ≥ 4 

migrainehoofdpijndagen én 

tenminste één hoofdpijnvrije 

dag per maand gedurende de 

afgelopen drie maanden; én die 

die in de afgelopen 10 jaar 

gedocumenteerd gefaald 

hebben op 2 tot 4 preventieve 

migraine middelen uit een 

vastgestelde lijst 

galcanezumab 120 

mg 

subcutaan elke  mnd 

(n=232) 

 

 Placebo 

subcutaan elke 4 weken 

(n=230) 

 

 

Primair: Gemiddelde afname in 

aantal maandelijkse 

migrainedagen**  

Secundair:  

- 50, 75 en 100 % responder-rate; 

- verandering in Migraine Specific 

Quality of Life-Role Function 

Restrictive (MSQL-RFR) domein; 

-MIDAS. 

CONQUER Subgroep CM N=193 Idem, alleen met CM galcanezumab 120 

mg 

subcutaan elke  mnd 

(n=95) 

 

 Placebo 

subcutaan elke 4 weken 

(n=98) 

idem 

CM= chronische migraine * Chronische migraine: gedurende 3 maanden voor screening hadden patiënten ≥15 hoofdpijndagen*** per maand, waarvan ≥8 migrainedagen** (gebaseerd 
op medische records of zelfrapportage) en ook tijdens de baselinefase. 
EAS: efficacy analysis set: Patiënten die ten minste 1 dosis CGRP remmer (erenumab) of placebo ontvingen en ten minste één postbaseline meting voor migrainedagen per maand hadden 
tijdens de dubbelblinde behandelfase, werden geanalyseerd volgens de via randomisatie toebedeelde behandeling; 
mITT=ten minste 1 dosis erenumab en ten minste 1 meting postbaseline. 
a b falen was gedefinieerd als: bij gebruik in een aanbevolen dosering geen effect op frequentie, duur of ernst van de migraine aanval in een studie die ten minste 6 weken duurde.  
C falen was gedefinieerd als: bij gebruik in een aanbevolen dosering gedurende tenminste 3 maanden geen effect van klinische betekenis; staken vanwege bijwerkingen; contra-indicatie  
d   In deze studies waren patiënten uitgesloten die geen therapeutische respons (niet nader gedefinieerd) hadden op een voldoende gedoseerde behandeling (bij Tepper> 6 wkn; bij 
Silberstein niet nader gespecificeerd) van > 3 migraineprofylaxe klassen; patiënten die staakten vanwege bijwerkingen vielen echter niet onder deze definitie. Hierdoor waren in deze studie 
nog wel patiënten ingesloten die faalden op > 3 middelen. 
f  De in het protocol te voren gespecificeerde groepen profylactica waren: 
** Migrainedagen werden bepaald of basis van hoofdpijnduur, symptomen, pijnklachten en migraine-specifiek medicatiegebruik op de kalenderdag. Voor de verschillen in definities tussen 
de studies, zie bijlage 5a. Hoewel er verschillen zijn in de definities van migrainehoofdpijn bv in de duur: ten minste 4 uur continu (bij Tepper, 2017; HALO-CM, FOCUS) of ten minste 
een half uur (bij REGAIN, CONQUER) is onduidelijk of dit tot grote verschillen leidt. Met name omdat in studies in de definitie van migrainedag (van Tepper, 2017; HALO-CM, FOCUS) 
ook de inname van aanvalsmedicatie in de definitie was opgenomen. Daarom kon als een patiënt migraine-specifieke medicatie innam tijdens een aura of om hoofdpijn op een kalenderdag 
te behandelen, dit ook geteld worden als een migrainedag, ongeacht de duur van de hoofdpijn en pijnkenmerken of geassocieerde symptomen.  
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*** Hoofpijndagen werden gedefinieerd als kalenderdagen waarop de patiënt een gekwalificeerde migraine hoofdpijn of een niet-migraine hoofdpijn (start, voortdurende of terugkeren van 
de hoofdpijn) had voor ten minste 4 uur continu, of een hoofdpijn van elke duur waarvoor acute medicatie werd gegeven om de hoofdpijn te behandelen. 
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Raffaelli, 2019[41] Klein cohort na staken na de open label extensiefase van galcanezumab (9mnd; n=9) en erenumab (12 mnd; n=7) bij CM 

Lipton, 2019[42] Betreft afgeleide studie van Tepper, 2017 over PRO’s 

Tepper, 2019[26] Betreft subgroepanalyes van Tepper, 2017 over MOH bij CM 

Halker Sing, 2019[43] Betreft EM en CM studies van fremanezumab 

Bigal 2016[44] Betreft post-hoc analyse van Bigal 2015 

ICER[45] Metanalyse over CGRP remmers waarin o.a. niet de studies met galcanezumab zijn meegenomen 

Alasad, 2020[46] Metanalyse over CGRP remmers waarin FOCUS en CONQUER niet bij CM zijn meegenomen 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

Organisatie, ref Datum Titel 

EMA / CBG[18, 47, 24, 

48, 17] 

2020 Samenvatting van de productkenmerken van resp. erenumab, fremanezumab, 

galcanezumab   

EMA / CBG[10, 47, 16]  2018; 2018; 

2019 

European Public Assessment Reports (EPARs) erenumab, fremanezumab, 

galcanezumab   

EMA[9] 

EMA[49] 

2007 

2016 

-Guideline on clinical investigation of medicinal products for the treatment of migraine. 

-Concept paper on the need for revision of the guideline on clinical investigation of 

medicinal product for the treatment of migraine 

NVN[2] 2017 Richtlijn Medicamenteuze behandeling van migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn 

en spanningshoofdpijn. 

NHV[2] 2020 Voorstel Nederlandse Hoofdpijnvereniging voor criteria voor subgroepen van migraine 

patiënten die in aanmerking zouden moeten komen voor vergoeding binnen de basis 

verzekering van profylactische behandeling met CGRP remmers. 

NHG[4] 2014 NHG-Standaard Hoofdpijn 
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Bijlage 5: Baselinekarakteristieken studies bij CM 

Variabele 6 Tepper, 2017 

7 Erenumab 70 en 

140 mg/mnd; CM 

8 (Subgroep Ashina, 

2018 na falen ≥ 2 

profylactica) 

9 HALO-CM  

10 Silberstein, 2017  

1 Fremanezumab 

2 675/3 mnd 

3 225/4 wk; CM 

(subgroep na eerder 

botulinetoxine) 

4 FOCUS  

5 Ferrari, 2019  

6 Fremanezumab 

7 675/3 mnd 

8 225/4 wk 

9 (subgroep CM; 

n=509) 

1 Bigal, 2015 

Fremanezumab 

2 225/4 wk 

3 CM; n=177) 

4  

5 REGAIN  

6 Detke, 2018  

7 Galcanezumab 

8 120 en 240 mg/mnd  

9 (Ruff, 2019 in 

subgroep ≥2 falen 

(n=356) 

10 CONQUER 

11 Mulleners,  

12 Galcenezumab 

120 mg/mnd; 

(subgroep CM; 

n=193) 

13  

14 Leeftijd (jaren), gemiddelde (range) 15 41   (43)  16 41 17 46 (47) 18 40 19 41   (43) 20 46  (46) 

21 Vrouw (%) 22 83   (78-90)  23 88 24 84 (82) 25 86 26 85   (88) 27 86  (87) 

28 Leeftijd met begin migraine 29 21 30 - 31  32  33  34  

35 ziekteduur 36 22    (25) 37 20 38 24 (25) 39 18 40 21   (23) 41 24  (25) 

42 % met medicatieovergebruik 43 41%  (45)  44 52 45 51 46 - 47 64   (69) 48 45  (65) 

49 Chronische migraine (%)b 

50 Aantal migraineaanvallen/maand 

51 Aantal migrainedagen/maand b  

52 Aantal migraine/migraineuze dagen 

53 Aantal hoofdpijndagen/maand b 

100 

4,4  

18     (18) 

nvt 

21 

100 

- 

16 

- 

21c  

61 (100) 100 

- 

17 

- 

16 

100 

- 

19  (20) 

- 

21  (19) 

42 (100)  

- 

13  (19) 

15  (21) 

% met add on aan andere profylaxe - 21  40 15 54  

55 % met acute specifieke 

migrainemedicatie 

56 Aantal dagen met acute 

hoofdpijnmedicatie/maand 

57 Aantal dagen met acute 

migrainemedicatie/maand 

 78   (89) 

-  

 

9     (11) 

 

- 

13 

 

11 

 

 - 

15 

 

10 

- 

- (16) 

 

 

16 

- 

12 (16) 

 

- 
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58 % zonder eerdere migraineprofylaxe  

59 % met eerdere migraineprofylaxe 

60 % met eerder gefaalde profylaxea 

           - geen 

           -  ≥  1 

           -  ≥  2 [klassen] 

           -  ≥  3 [klassen] 

61 26 

62 74; n=492 

63 68; n=453 

64 32 

65 68 

66 49; n=327  (-) 

67 35 

- 

-d 

 

 

 

 

 

0 

100 

100 

0 

2: 50  (42) 

3: 32  (35) 

4: 18  (28) 

- 22  (Nvt) 

78   

52 

- 

52 

31 [30] 

18 [(15] 

0 

100 

100 

0 

2:52-54 

3:31-33 

4:14-11 

Eerder gebruik faalde van*: (%) 

Topiramaat (anticonvulsiva)  

botulinetoxine  

Bètablokkers 

TCA (antidepressiva) 

Flunarizine 

Candesartan (lisinopril) 

valproïnezuur 

 

66 n=299) 

24 (n=105) 

51 (n=231) 

46 (n=209 

16 n=74 

15 (n=70 

21 (n=99 

 

30 (n=340) 

13-18 (n=165) 

- 

 

67-77   (73) 

26       (34) 

53-58  (55) 

45-49  (52) 

15-21   (16) 

16-19   (20) 

30-33  30) 

-  

58 (n=330) 

17 

37 

47 

10 

4 (n=21) 

20 

 

68-70 

28-24 

44 

52 

16-10 

12 

20-23 
a  staken door onvoldoende effect of vanwege bijwerkingen             - geen gegevens gevonden 
b de definities voor migraine en daarmee van chronische migraine wijken iets af tussen de erenumab studies en de studies met fremanezumab en galcanezumab. Dit 
geldt ook voor de definities van hoofdpijndagen en migrainedagen; zie bijlage 5a voor de definities. 
c  21 hoofdpijndagen per maand (waarvan 13 hoofdpijndagen ten minste van matige ernst)  
d  % van op eerder gefaalde of gebruikte middelen worden niet in de publicatie vermeld.  15% van de patiënten had eerder onabotulinetoxine A gebruikt en 30% 

topiramaat (bron: SmPC). 
 
* In deze tabel is uit de studie van Tepper/Ashina het percentage van de patiënten met ≥ 2 gefaalde medicatie opgenomen. In deze studie waren patiënten uitgesloten 
die geen therapeutische respons (niet nader gedefinieerd) hadden op een voldoende gedoseerde behandeling (> 6 wkn) van > 3 migraineprofylaxe klassen; patiënten 

die de behandeling staakten vanwege onvoldoende effect of bijwerkingen vielen echter niet onder deze definitie. Hierdoor waren in deze studie nog wel patiënten 
ingesloten die faalden op > 3 middelen. In HALO-CM waren patiënten uitgesloten die die geen therapeutische respons (niet nader gedefinieerd) hadden op ten minste 2 
van de 4 genoemde klassen migraineprofylaxe (de duur is niet gespecificeerd).  

In de studies van Ferrari, 2019 en Ruff, 2019a betrof het de gefaalde medicatie in de afgelopen 10 jaar. In de studie van Ferrari was falen gedefinieerd als geen 
relevant klinische verbetering na 3 maanden behandeling in een vaste dosis, staken vanwege bijwerkingen of een contra-indicatie. Uit de appendix in tabel 4 bij het 

artikel blijkt dat het meeste falen bij alle eerder gebruikte migraineprofylactica toegeschreven kan worden aan gebrek aan effectiviteit (58% bij topiramaat tot 90% bij 
onabotulinetoxine), en dat bijwerkingen als reden voor falen bij topiramaat (38%) relatief de grootste rol spelen vs. 5% bij botulinetoxine; dat contra-indicaties alleen 

bij valproïnezuur (8%) en bij flunarizine en bèta-blokkers (3%) een kleine rol spelen. In REGAIN was de reden van falen gedefinieerd als: stoppen vanwege 
onvoldoende respons of verdraagbaarheid/veiligheid in de afgelopen 5 jaar als gemeld door de patiënt. 
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Bijlage 5a: Verschillen in definities in de studies met CGRP-remmers bij chronische migraine 
 

 

 erenumab fremanezumab galcanezumab 

migraine hoofdpijn (met of zonder aura) met 

ten minste één van onderstaande 

kenmerken (1 of 2)  

hoofdpijn (met of zonder aura) met beide van onderstaande kenmerken volgens ICHD-

3beta: 

  

1. ≥ 2 van de volgende pijnkenmerken: unilateraal; kloppend; gemiddelde-tot-ernstige intensiteit; of verergering bij inspanning of 

fysieke activiteit  

2. ≥ 1 van de geassocieerde niet-pijn kenmerken:  

-misselijkheid en/of overgeven, of  

-zowel fotofobie en fonofobie). 

chronische 

migraine 

Hoofdpijn, ongeacht duur of ernst, ≥ 15 dagen per maand en migraine ≥ 8 dagen per maand 

migrainedag elke kalenderdag met een 

migrainehoofdpijn die ten minste 4 

uur continu aanhoudt met de 

bovengenoemde criteria voor 

migraine. Of een dag waarop een 

patiënt migraine-specifieke medicatie 

heeft ingenomen tijdens aura of  

hoofdpijn, ongeacht de duur van de 

hoofdpijn en pijnkenmerken of 

geassocieerde symptomen. 

elke kalenderdag met een 

migrainehoofdpijn die ten minste 4 uur 

continu aanhoudt met de 

bovengenoemde criteria voor migraine of 

waarschijnlijke migraine*. Of een dag 

waarop een patiënt migraine-specifieke 

medicatie innam tijdens een aura of  

hoofdpijn, ongeacht de duur van de 

hoofdpijn en pijnkenmerken of 

geassocieerde symptomen. 

elke kalenderdag met een migrainehoofdpijn die 

ten minste 30 min aanhoudt. Of een dag met 

een hoofdpijn waarvan de patiënt dacht dat het 

bij het begin van de aanval migraine was (dus 

met symptomen) en die werd gecoupeerd met 

een triptaan of een ergotamine. (CONQUER) 

hoofdpijndag elke kalenderdag met een 

migrainehoofdpijn of niet-migraine 

hoofdpijn die ten minste 4 uur 

continu aanhoudt. Of een dag met 

hoofdpijn, ongeacht de duur, 

waarvoor hoofdpijnmedicatie 

(analgetica, triptanen, ergotamine, 

opioïden) is ingenomen. 

elke kalenderdag met een hoofdpijn die 

ten minste 4 uur continu aanhoudt met 

tenminste een matig ernstige 

piekintensiteit. Of een dag met hoofdpijn, 

ongeacht de ernst of duur, waarvoor 

migraine-specifieke medicatie (triptanen, 

ergotamine) is ingenomen. 

 

elke kalenderdag met een hoofdpijn die ten 

minste 30 min aanhoudt (incl. migraine, 

waarschijnlijk migrainea en nonmigraine 

hoofdpijn) 

Falen van 

eerdere 

medicatie 

In Ashina (subgroep Tepper): 

onvoldoende effectiviteit (geen 

specificatie) of slechte intolerantie 

-In FOCUS: onvoldoende effectiviteit of 

intolerantie vanwege bijwerkingen en 

inclusief een contra-indicatie  

-In CONQUER: onvoldoende effectiviteit of 

intolerantie vanwege bijwerkingen; een contra-

indicatie werd niet meegenomen in de definitie 
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vanwege bijwerkingen. 

 

In Tepper, waren patiënten 

uitgesloten die geen therapeutische 

respons (gedefinieerd als geen 

vermindering in hoofdpijnfrequentie, -

duur of -ernst volgens het oordeel 

van de onderzoeker na tenminste 6 

weken behandeling) op een 

voldoende gedoseerde behandeling 

van > 3 migraineprofylaxe klassen. 

-In subgroep HALO-CM: 

 

In HALO-CM waren patiënten uitgesloten 

die die geen therapeutische respons (niet 

nader gedefinieerd) hadden op ≥2 klassen 
b migraineprofylaxe in een therapeutische 

dosering gedurende ≥ 3 mnd. 

 

van falen  

-In Ruff (subgroep REGAIN): Staken met een 

migraine-profylacticum (met tenminste niveau 

C-bewijs in de in de AAN-richtlijn) vanwege non-

respons of onvoldoende respons (niet nader 

gedefinieerd) of vanwege veiligheidsredenen of 

bijwerkingen in de voorafgaande 5 jaren.  

In REGAIN waren patiënten uitgesloten die geen 

therapeutische respons (niet nader gedefinieerd) 

hadden op ≥ 3 migraineprofylaxe klassen met 

niveau A of B-bewijs in de in de AAN-richtlijn in 

een max verdragen dosering (gedurende > 2 

mnd). 
a Waarschijnlijke migraine: subtype van migraine waarin een van de migraine criteria afwezig is. 
b keuze was beperkt tot 4 klassen: cluster A: divalproex sodium and sodium valproate; cluster B: flunarizine and pizotifen (calcium channel blocker);  cluster C: 

amitriptyline, nortriptyline, venlafaxine, and duloxetine; cluster D: atenolol, nadolol, metoprolol, propranolol, and timolol 

(bron: protocol bij HALO-CM ) 
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Bijlage 6a: Beoordeling risico op bias  
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Bijlage 6b Uitkomsten studies bij CM 

Tabel: Uitkomsten gunstige effecten studies in RCT’s voor erenumab, fremanezumab en galcanezumab bij CM 

   ∆ MMD ∆ MHD ∆ AMD/AHD ≥ 50% reductie 

in MMDd 

ernstige 

bijwerkingen 

% staken vanwege 

bijwerkingen 

Tepper, 

2017 

12 

CM 

E 70 mg/mnd 
E 140 mg/md 
placebo  

-6.6 (SE: 0.4)  
-6.6 (SE: 0.4) 
-4.2 (SE: 0.4) 

- 
- 
 

-3.5 (SE: 0.3) 
-4.1 (SE: 0.3) 
-1.6 (SE: 0.2) 

75/188 (40%) 
77/187 (41%) 
66/281 (23%) 

6/190 (3%) 
2/188 (1%) 
7/282 (2%) 

0/190 (1%)  
2/190 (1%)  
2/286 (1%)  

Ashina, 2018 
[34, 50](over 
de 
subgroepen 
van Tepper) 

12 

CM 

geen (32%) 
E 70 mg/mnd 
E 140 mg/md 
placebo  
 
≥ 1 (68%) 
E 70 mg/mnd 
E 140 mg/md 
Placebo 
 
≥ 2 (49 %) 
E 70 mg/mnd 
E 140 mg/md 
Placebo 
 

 
-7.9 (SE-)  
-6.1 (SE: -) 
-5.7 (SE-) 
 
 
-6.0 (SE-)  
-6.8 (SE: -) 
-3.5 (SE-) 
 
 
-5,4  
-7,0 
-2,7 

- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- n=92 
  n=92 
  n=141 

 
-2.5 (SE: -) 
-2.5 (SE: -) 
-1.8 (SE: -) 
 
 
-3.8 (SE-)  
-4.9 (SE: -) 
-1.5 (SE-) 
 
 
-4,1 
-5,4 
-1,3 

 
50% 
42% 
38% 
 
 
35% 
41% 
17% 
 
 
33/92;35,6% 
38/92;41,3% 
20/141;14,2% 

- - 

HALO-CM 
Silberstein, 
2017  

12  F 675/3 mnd  
F 225mg/mnd 
 placebo 

-4,9 (SE: 0,4)  
-5,0 (SE: 0,4) 
-3,2 (SE: 0,4) 
 

-4,3 (SE: 0,3)  
-4,6 (SE: 0,3) 
-2,5 (SE: 0,3) 

-3,7 (SE: 0,3)  
-4,2 (SE: 0,3) 
-1,9 (SE: 0,3) 

141/375 (38%)  
153/375 (41%) 
67/371 (18%) 

3/376 (<1% ) 
5/379 (1%) 
6/375 (2%) 

5/376 (1%)  
7/379  (2 %) 
8/375 (2%) 

Subgroep na 
falen botoxe 

12 F 675/3 mnd  
F 225mg/mnd 
 placebo 

Δ-1,3(–3,0 tot -0·4) 
Δ-2,0(–3·8 tot -0·2) 

     

FOCUS 
Ferrari, 2019 

12 
CM+EM 

F 675/3 mnd  
F 225mg/mndg 
 placebo 

-3,7 (SE: 0,3)  
-4,1 (SE: 0,3) 
-0,6 (SE: 0,3) 

-3,9 (SE: 0,3)  
-4,2 (SE: 0,3) 
-0,6 (SE: 0,3) 

-3,7 (SE: 0,3)  
-3,9 (SE: 0,3) 
-0,6 (SE: 0,3)  

95/276 (34%)  
97/283 (34%) 
24/278 (9) 

2/276 (<1 %) 
4/285 (1%) 
4/277 1%) 

1/276 (<1 %) 
4/285 (1%) 
3/277 1%) 

Subgroep 
CMa 

12 CM F 675/3 mnd  
F 675 +225mg/mndg 
 placebo 

-3,9(SE: 0,46) 
-4,5(SE: 0,45) 
-0,7(SE: 0,47)   

-    n=169 
     n=173 
     n=167 

- -   
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Subgroep na 
falen botoxa 

12 F 675/3 mnd  
F 225mg/mnd 
 placebo 

-2,7 (SE: 0,8)  
-3,2 (SE: 0,7) 
-0,2 (SE: 0,7 

-    n=75 
     n=71 
     n=76 

- -   

Bigal, 2015  F 225mg/mnd 
 placebo 

Δ-1,72 (–3·7 tot 0·2)  -6,04 
-4,2b 
Δ -1,74 (–3·6 
tot 0·1) 

Δ -2,15 (–4·0 tot 
0·3) 

 1/88 (1%)  

REGAIN 
Detke, 2018 

13 G 120mg/mnd 
G 240mg/mnd 
placebo 

-4,8 (0,4) 
-4,6 (0,4) 
-2,7 (0,4) 

-4,8 (0,4) 
-4,6 (0,4) 
-3,0 (0,4) 

-4,7 (0,4) 
-4,3 (0,4) 
-2,2 (0,3) 

75/273 (27,6%) 
75/274 (27,5%) 
83/538 (15,4%) 

1/273 
5/274 
4/538 

1/273 
4/274 
6/538 

Ruff,2019 
subgroep 
REGAIN≥ 2 
falen 

13 ≥ 2 (32%)c 
G 120mg/mnd 
G 240mg/mnd 
placebo 

 
-5,35 (0,71) 
-2,77 (0,66) 
-1,01 (0,54) 

- 
   n=74 
   n=105 
   n=177 

 
-5,81 (0.69) 
-3,40 (0,65) 
-1,35 (0,53) 

 
22/74 (29,6%) 
19/104 (18,7%) 
17/177 (9,4%) 

- - 

Ailani, 2019 
Subgroep 
REGAIN na 
falen botox f 

13 G 120mg/mnd 
G 240mg/mnd 
placebo 

-3,18(-) 
-2,26(-) 
-0,16(-) 

- n=98/99 -2.26 
in totaal 

    

CONQUER 
Mulleners, 
2020 

13 
CM+EM 

G 120mg/mnd 
placebo 

-4,1 (0,3) 
-1,0 (0,3) 

- -4,2 (0,3) 
-0,8 (0,3) 

87/232 (37,5%) 
31/230 (13,3%)  

2/232 
2/230 

1/232 
0/230 

Subgroep CM 
van 
CONQUER 

13 
CM 
(42%) 

G 120mg/mnd 
placebo 

-6,0 (0,7) 
-2,2 (0,6) 

- -5,4 (0,6) 
-1,6 (0,6) 

30/95 (32,0%) 
9/98 (8,9%) 

- - 

E= erenumab   F=fremanezumab  G=galcanezumab   
∆ MMD= verandering in gemiddeld aantal (waarschijnlijke) migrainedagen per maand t.o.v. baseline  In de studies is MMD verschillend gedefinieerd (bijlage 5a); in alle studies was de 
definitie volgens de IHS 3 en is in de definitie ook het aantal dagen waarop migrainespecifieke medicatie/hoofdpijn medicatie is gebruikt meegenomen.  
∆ AMD= verandering in gemiddeld aantal dagen met acute migraine (specifieke) medicatie per maand t.o.v. baseline. 
∆ AMD= verandering in gemiddeld aantal dagen met acute hoofdpijn medicatie per maand t.o.v. baseline. 
MHD=maandelijkse hoofdpijndagen; zie voor de verschillen in definities tabel   
*  in sommige studies is het aantal dagen met acute migraine (specifieke) medicatie (AMD) weergegeven (Tepper, ) en in ander studies (HALO-CM, Ferrari, ) het aantal dagen met acute 
hoofdpijnmedicatie (AHD). Doordat in de verschillende studies ook andere definities (zie Bijlage 5a) zijn gebruikt, lopen de uiteindelijke betekenissen van de termen mogelijk niet zo heel 
veel uiteen. 
a Bron: CSR FOCUS 
b bron: p. 33/116 EPAR AJOVY 
c bronnen: Ruff, 2019 Ailani, 2019 en de SmPC van galcanezumab; in de EPAR van galcanezumab zijn andere patiënten aantallen en waarden gevonden (p. 88/144); mogelijk gaat het hier 
om het falen van tenminste 2 klassen. 
d De aantallen zijn teruggerekend van uit de in de publicaties genoemde percentages en de EAS populatie. Voor HALO-CM betreft het hoofdpijndagen van tenminste matige ernst i.p.v. 
MMD. 
e Bron: SmPC galcanezumab 
f  Ailani heeft subgroepen uit 3 studies gepoold, waarvan 2 studies over EM; alleen de waarden voor de populatie met CM uit REGAIN zijn relevant. 
g  de maandelijkse dosering wijkt voor de populatie met CM in de FOCUS en de HALO-CM studie af van de geregistreerde dosering, doordat de dosis in maand 1 625 mg bedraagt. 
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Bijlage 7: GRADE evidence profiel 

Directe vergelijking CGRP remmer (erenumab, fremanezumab, galcanezumab) versus placebo bij profylaxe van chronische migraine: GRADE evidence profile. 
 

Cer tainty assessment Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van 

bewijs 
Impor tantie 

Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indir ect bewijs Onnauwkeur igheid Ander e factor en CGRP r emmer  Placebo  

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Ver minder ing in aantal dagen met migr aine/maand (MMD)  (follow-up: 12-13 weken) (klinische r elevantie gr ens 30%) 

5 RCT  niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig a ernstig b  niet gevonden  1531 

  

1979  - MD 2.56 dagen minder  

(3 minder tot 2.1 minder)  
⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK  

CRUCIAAL  

Ver minder ing in aantal dagen met acute (migr aine specifieke) medicatie/maand (AMD) (follow-up: 12-13 weken) (klinische r elevantie gr ens 30%) 

5 RCT niet ernstig  ernstig f niet ernstig  ernstig b niet gevonden  1531 

 

1979 - MD 2.55dagen minder  

(3.1 minder tot 2 minder) 
⨁⨁◯◯ 
LAAG 

CRUCIAAL  

 Per centage met ten minste 50% ver minder ing in aantal dagen met migr aine/maand (follow-up: 12-13 weken) (klinische r elevantie gr ens 30%)  

5  RCT niet ernstig  ernstig f niet ernstig c  niet ernstig g  niet gevonden  550/1531 
(35.9% )  

 

337/1979  
(17.0% ) 

 

RR 2.16 
(1.7 tot 2.7)  

198 meer  per  1.000 
(van 123 meer tot 289 meer)  

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK  

CRUCIAAL  

Per centage patiënten met er nstige ongunstige effecten ((klinische r elevantie gr ens: geen (default gr enzen RR 0,75-1,25)) (follow up: 12-3 weken) 

5  RCT niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig e zeer ernstig d niet gevonden  16/1537  

(1.0% ) 

30/1984  

(1.5% ) 

RR 0.71 

(0.38 tot 1.32)  

4 minder  per  1.000 

(van 9 minder tot 5 meer) 
⨁⨁◯◯ 
LAAG  

CRUCIAAL  

Per centage staker s als gevolg van ongunstige effecten (klinische r elevantie gr ens: geen (default gr enzen RR 0,75-1,25)) (follow up: 12-13 weken) 

5 RCT niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig e zeer ernstig d niet gevonden  10/1537  

(0.7% ) 

21/1984  

(1.1% ) 

RR 0.64 

(0.3 tot 1.37) 

4 minder  per  1.000 

(van 7 minder tot 4 meer)  
⨁⨁◯◯ 
LAAG  

CRUCIAAL  

CI: Confidence interval; MD: Mean difference; RR: Risk ratio;  CGRP remmer: erenumab, fremanezumab en galcanezumab 

Redenen voor afwaardering 
a. De gepoolde resultaten in de hele onderzochte studiepopulaties met de CGRP remmers zijn geëxtrapoleerd naar de gewenste subgroep in de PICO. Er is verschil in placebo respons tussen de studies op MMD, AMD en responders. 
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De placebo respons van een CGRP remmer bij CM lijkt kleiner bij meer eerdere behandelingen met profy lactica (subgroepanalyses; SmPC erenumab). Dus we verwachten relatief een groter effect van behandeling bij meer eerdere 
behandelingen. Omdat we vanuit subgroepanalyse er van overtuigd zijn dat  het te verwachten effect voor de beoogde subgroep van therapieresistente patiënten ten minste vergelijkbaar is met het gevonden gepoolde effect is niet 
afgewaardeerd voor indirect bewijs.  
Hoewel een follow-up duur van 3 maanden bij een chronische indicatie erg kort is voor het nauwkeurig vaststellen van het effect op de langere termijn, zijn er uit extensiestudies en andere ongecontroleerde studies voldoende 
aanwijzingen voor ten minste aanhouden van het effect. Er is daarom hiervoor evenmin afgewaardeerd. 
b. Als we als klinische grenswaarde een absoluut verschil van 30%  in gemiddelde vermindering t.o.v . placebo aanhouden, ligt de BI van het gemiddelde effect op groepsniveau in het gebied van een niet-klinisch relevant effect. We 
waarderen met 1 punt af omdat. uit de responsanalyse (uitkomstmaat 3) blijkt dat voor een deel van de patiënten (nl 1 op de 5) gemeten op de strengere respons van ten minste 50% ) het effect in het verminderen van het aantal dagen 
migraine per maand waarschijnlijk wel klinisch relevant is.  
c. doel was ≥30%  vermindering in migrainehoofdpijndagen omdat bij CM daar de klinische relevantie grens ligt. We gaan ervan uit dat als de 50%  grens wordt gehaald dit ook voor de 30%  grens het geval zal zijn. Dit wordt bevestigd in 
de CONQUER die meldt dat voor het CM deel van de populatie. Er is daarom niet afgewaardeerd voor indirect bewijs.  
d. Het betrouwbaarheidsinterval doorkruist twee maal de klinische relevantiegrenzen; dit is geen reden voor afwaarderen. Het aantal events was echter laag mogelijk vanwege de lage incidentie, maar (mede) ook vanwege de korte 
follow-up duur; daardoor wordt de optimal information size (OIS) niet bereikt. De schattingen van de effecten van de GCRP remmer in vergelijking met placebo op deze uitkomstmaat zijn daardoor onzeker. Daarom is afgewaardeerd. 
e. Een follow-up duur van 3 maanden is bij een chronische indicatie erg kort voor het nauwkeurig vaststellen van het optreden van ernstige bijwerkingen op de langere termijn en voor het %  staken vanwege bijwerkingen. Ernstige 
bijwerkingen die op de langere termijn optreden worden in kortdurende onderzoeken niet gedetecteerd. Toch is niet afgewaardeerd, omdat hiervoor al bij nauwkeurigheid wordt afgewaardeerd. Idem voor staken vanwege ongunstige 
effecten. Een ander argument is dat het beeld dat de CGRP goed wordt verdragen wordt bevestigd in de langer durende (tot 1 jr) open extensiestudies en RW praktijkstudies.  
f. In de forestplot is sprake van heterogeniteit (I2 > 50% ) door de hogere puntschatters in  FOCUS en in CONQUER. Daarom is afgewaardeerd voor heterogeniteit. Deze heterogeniteit kan mogelijk worden verklaard doordat in FOCUS 
en in CONQUER alleen patiënten waren opgenomen die op 2 -4 profy lactica hadden gefaald. Dit wordt bevestigd in hogere puntschatters in de subgroepanalyses (fig. 1a, 1c, 3a en 3b) van Tepper, en REGAIN (alleen voor de 120 mg) 
in de subgroepen die op tenminste 2 profy lactica hadden gefaald. 
g defaultwaarde voor RR is 1,25; er is dus niet afgewaardeerd 
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Bijlage 8 Voorstel vergoedingsvoorwaarden bij therapieresistente CM 

CGRP remmers worden alleen vergoed voor een goed gedefinieerde subpopulatie van chronische migraine patiënten die eerder gefaald hebben op twee categorieën van bestaande 
migraine profylactica, of hiervoor medische contra-indicaties hebben, of hiervan te veel last van bijwerkingen hadden. Daarbij moeten het behandelsucces en de veiligheid gemonitord 
worden met een hoofdpijndagboek en dienen ook goede stopregels geïmplementeerd te worden. De in eerste instantie vergoede medicijnkosten zouden door de fabrikant gerestitueerd 
moeten worden bij onvoldoende effectiviteit (no-cure, no-pay). Effectiviteit en het ontbreken van voldoende effectiviteit dienen vooraf goed gedefinieerd te worden. 
 
START CRITERIA:  
 
1. Leeftijd 18 jaar en ouder 
2. chronische migraine (ICHD-3 1.3) en falen van adequate en gedocumenteerde profylactische behandeling met minimaal 2 van onderstaande geneesmiddel categorieën:  
a. Topiramaat of valproaat (niet bij vrouwen die zwanger kunnen worden)  
(minimaal 2 maanden op optimale therapeutische dosering conform de Richtlijn)  
b. Botuline-toxine A voor zes maanden volgens PREEMPT protocol toegediend door een neuroloog (minimaal 2 pogingen conform de Richtlijn)  
3. Geen medicatieovergebruik in de voorafgaande drie maanden (ICHD-3 8.2), gebaseerd op een retrospectieve inschatting. 
Bij patiënten met chronische migraine en overgebruik van acute hoofdpijn middelen (MOH) moet er eerst een gedocumenteerde adequate acute onttrekking van alle overgebruikte acute 
hoofdpijn medicatie plaatsvinden  
Wij (=NHV) definiëren een adequate onttrekking als een acute onttrekking van alle te veel gebruikte acute hoofdpijnmiddelen gedurende:  
 a. Minimaal 3 maanden bij overgebruik van pijnstillers en/of opioïden, al dan niet in combinatie met overgebruik van triptanen; of  
 b. Minimaal 2 maanden bij overgebruik van alleen triptanen  
Opmerking: bij opioïden overgebruik dient onttrekking langzamer en dus langer te geschieden om al te sterke onttrekkingsverschijnselen te voorkomen. 
  
Pas als deze adequate onttrekking niet geleid heeft tot een succesvolle conversie van chronische naar episodische migraine (dus niet geleid heeft tot minder dan 15 dagen per maand met 
hoofdpijn en/of tot minder dan 8 dagen per maand met migraine of gebruik van een triptaan) én vervolgens behandeling met reguliere profylactica volgens bovenstaand schema gefaald 
heeft, mogen CGRP remmers voorgeschreven worden. 
 
Er hoeft echter niet eerst een onttrekking plaats te vinden als:  
 a. Een eerdere gedocumenteerde adequate onttrekking niet succesvol is geweest en dus toen niet geleid heeft tot een (tijdelij ke) conversie van chronische naar episodische migraine; of  
 b. Er bij een eerdere onttrekking ernstige complicaties (b.v. ernstig braken) zijn opgetreden, waardoor het staken niet of onvoldoende volgehouden kon worden en het dus niet 
verantwoord lijkt om nogmaals een acute onttrekking te proberen  
 
 
Aanvullende voorstellen en opmerkingen  
•  Om het effect van de medicatie te beoordelen dient het aantal dagen met hoofdpijn of migraine prospectief in een hoofdpijndagboek bijgehouden te worden door de patiënt zelf, eerst 
gedurende de maand voorafgaand aan het gebruik van CGRP remmers, en vervolgens tijdens het gebruik van CGRP remmers  
•  In geval van veel gebruik van acute hoofdpijnmiddelen voor comorbide cluster hoofdpijn, of voor een ander comorbide pijnsyndr oom anders dan hoofdpijn, en dit medicatiegebruik 
vanwege ontbrekend alternatief niet gestaakt kan worden, kan behandeling met CGRP remmers wel geïndiceerd zijn, mits wel aan de overige criteria is voldaan.  
•  Er is een potentieel risico op verergering van cardiale en cerebrale ischemie bij gebruik van CGRP remmers. Veiligheidsgegevens over het gebruik van CGRP remmers bij patiënten met 
een verhoogd risico op het krijgen van cardiale en cerebrale ischemie ontbreken. Het lijkt derhalve verstandig om vooralsnog terughoudend te zijn bij het voorschrijven van CGRP remmers 
aan patiënten met (risicofactoren voor) cardio- en cerebrovasculaire aandoeningen, totdat er meer veiligheidsgegevens hierover beschikbaar zijn.  
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•  Voor een optimale indicatiestelling en monitoren van de behandeling stellen wij voor om behandeling met CGRP remmers te beperken tot de Nederlandse Hoofdpijncentra  
•  Het is te overwegen om de kosten van behandeling in de eerste 3 maanden op basis van een no-cure-no-pay principe door de producent te laten dragen. Enkel indien de behandeling 
effectief (zie onder voor definiëring effectief) is en voortgezet wordt, komt deze voor vergoeding in aanmerking. 
 
DEFINITIES  
Patiënt met chronische migraine 
1. Hoofdpijn op ≥15 dagen per maand gedurende >3 maanden bij mensen die voldoen aan de criteria voor migraine met of zonder aura 
2. Hoofdpijn die voldoet aan de criteria voor migraine op ≥8 dagen per maand gedurende >3 maanden 
3. De hoofdpijn wordt niet veroorzaakt door een andere aandoening 
 
Falen behandeling van Chronische migraine:  
• < 30% afname van aantal migraine dagen per maand  
•  Intolerantie door te belastende bijwerkingen  
•  Absolute contra-indicatie  
 
Adequate behandeling  
•  Minimaal 3 maanden behandeling op optimale therapeutische dosering conform de Richtlijn  
•  Geen overgebruik van acute antihoofdpijnmiddelen conform de Internationale Criteria  
 - 10 dagen of meer triptanen  
 - 15 dagen of meer pijnstillers/opioïden  
 - 10 dagen of meer combinatie van triptanen/pijnstillers  
 
Gedocumenteerd  
• Geverifieerd door behandelaar bij de patiënt, in de verwijsinformatie, of in het medisch dossier  
• Verificatie van gebruikte doseringen en termijnen bij voorkeur met behulp van medicatie-overzicht apotheek  
• Documentatie door behandelaar in het elektronisch patiëntdossier of persoonlijk gezondheidsdossier  
 
EVALUATIE VAN BEHANDELINGSEFFECT  
 
Migraine dag  
Conform de huidige klinische praktijk, stellen wij (NHV) de volgende pragmatische klinische definitie voor: een dag met hoofdpijn wordt gescoord als een migraine dag als de patiënt zelf, op 
basis van diens eigen ziekte ervaring, het als een migraine dag kwalificeert.  
 
Beoordeling effectiviteit na 3 maanden behandeling  
De effectiviteit van de behandeling wordt bepaald na 3 maanden. Het aantal migraine dagen in de laatste 30 dagen wordt vergeleken met het aantal migraine dagen tijdens de 
uitgangsmaand. Indien het aantal dagen met migraine per maand met 30% of meer is afgenomen ten opzichte van baseline is er bij chronische migraine sprake van een geslaagde 
behandeling. Indien na 3 maanden de behandeling volgens dit criterium niet effectief is, wordt de behandeling gestaakt. Het is immers gebleken dat de overgrote meerderheid van 
responders reeds binnen drie maanden verbeteren en dat patiënten slechts zelden later beginnen met verbeteren. Bij voortzetting van de behandeling wordt deze 6-maandelijks 
geëvalueerd aan de hand van prospectieve dagboekgegevens. Hierbij wordt beoordeeld of het gemiddelde aantal dagen per maand onder de 30% blijft ten opzichte van baseline.  
 
Overwegingen  
Het is billijk dat de registratielast bij de gebruikers gelegd wordt en dat de voorschrijvers gefaciliteerd worden om de rol van bewaker te kunnen uitvoeren, zonder oneigenlijke druk op de 
arts-patiënt relatie.  
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STOP CRITERIA  
1.  < 30% afname van het aantal dagen met migraine per maand na 3 maanden behandeling.   
2. Voor patiënten met onvoldoende afname van het gemiddelde aantal migraine dagen, maar wel een klinisch relevante verbetering van de duur en de intensiteit, kan een hardheidsclausule 
overwogen worden, ter beoordeling van de medisch adviseur van de zorgverzekeraar. Het frequentiecriterium beschouwt deze variabelen immers onvoldoende, maar ze dragen wel bij aan 
verbetering van de kwaliteit van leven.  
3. Sterke terugval na eerdere verbetering  
4. Onvoldoende compliance van prospectieve dagboekregistratie  
5. Overgebruik van aanvalsbehandeling volgens de vigerende criteria  
 
Bron: VOORSTEL NEDERLANDSE HOOFDPIJNVERENIGING VOOR CRITERIA VOOR SUBGROEPEN VAN MIGRAINE PATIENTEN DIE IN AANMERKING ZOUDEN MOETEN KOMEN VOOR 
VERGOEDING BINNEN DE BASIS VERZEKERING VAN PROFYLACTISCHE BEHANDELING MET CGRP REMMERS  (27-01-2020 ) 
 
 
 
 

  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport van de CGRP-remmers erenumab, fremanezumab, galcanezumab (Aimovig®, AJOVY ®, Emgality ®) bij de profylaxe van chronische migraine | 26 april 2021 

 

2020047005 P agina 70 van 74 

  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport van de CGRP-remmers erenumab, fremanezumab, galcanezumab 

(A imovig®, AJOVY ®, Emgality ®) bij de profylaxe van chronische migraine | 26 april 2021 

 

2020047005 P agina 71 van 74 

Literatuur 

 

 

1.  ZIN. GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van migraine. 

2019. Geraadpleegd op januari 2021 via 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2019/06/27/gvs-

advies-erenumab-aimovig-voor-de-behandeling-van-migraine. 

2.  NHV. Voorstel Nederlandse Hoofdpijnvereniging voor criteria voor subgroepen 

van migraine patiënten die in aanmerking 

zouden moeten komen voor vergoeding binnen de basis verzekering van 

profylactische behandeling met CGRP remmers. 

   2020. 

3.  Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Medicamenteuze behandeling van 

migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn en spanningshoofdpijn. 

Geautoriseerd december 2017 Geraadpleegd op november 2020 via 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/medicamenteuze_behandeling_migraine

_en_moh/profylactische_behandeling_migraine.html. 

4.  NHG. NHG-Standaard Hoofdpijn (derde herziening). Huisarts Wet 2014; 57: 2-

20.  

5.  IHS. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. 

Headache Classification Committee of the International Headache Society  

  Cephalalgia 2018; 38: 1–211.  

6.  RIVM. Ranglijst aandoeningen op basis van ziektelast (in DALY's). 

Geraadpleegd op november 2020 via 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/ranglijst/ranglijst-aandoeningen-op-

basis-van-ziektelast-dalys. 

7.  Global, regional, and national burden of migraine and tension-type headache, 

1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. 

Lancet Neurol 2018; 17: 954-76.  

8.  Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 

1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. 

Lancet 2020; 396: 1204-22.  

9.  EMA. Guideline on clinical investigation of medicinal products for the treatment 

of migraine. London, 24 January 2007 

  Doc. Ref. CPMP/EWP/788/01 Rev. 1  

Geraadpleegd op november 2020 via 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/

2009/09/WC500003481.pdf. 

10. CHMP. Assessment report Aimovig. 31 May 2018. EMA/CHMP/413393/2018 

Geraadpleegd op november 2020 via 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/aimovig-epar-

public-assessment-report_en.pdf. 

11. Launer LJ, Terwindt GM and Ferrari MD. The prevalence and characteristics of 

migraine in a population-based cohort: the GEM study. Neurology 1999; 53: 

537-42.  

12. RIVM. Volksgezondheid en Zorg Migraine. Geraadpleegd op november 2020 via 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/migraine/cijfers-

context/huidige-situatie#node-prevalentie-migraine-de-huisartsenpraktijk. 

13. Hjalte F, Olofsson S, Persson U, et al. Burden and costs of migraine in a 

Swedish defined patient population - a questionnaire-based study. J Headache 

Pain 2019; 20: 65.  

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2019/06/27/gvs-advies-erenumab-aimovig-voor-de-behandeling-van-migraine
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2019/06/27/gvs-advies-erenumab-aimovig-voor-de-behandeling-van-migraine
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/medicamenteuze_behandeling_migraine_en_moh/profylactische_behandeling_migraine.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/medicamenteuze_behandeling_migraine_en_moh/profylactische_behandeling_migraine.html
https://www.volksgezondheidenzorg.info/ranglijst/ranglijst-aandoeningen-op-basis-van-ziektelast-dalys
https://www.volksgezondheidenzorg.info/ranglijst/ranglijst-aandoeningen-op-basis-van-ziektelast-dalys
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003481.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003481.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/aimovig-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/aimovig-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/migraine/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-migraine-de-huisartsenpraktijk
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/migraine/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-migraine-de-huisartsenpraktijk


DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport van de CGRP-remmers erenumab, fremanezumab, galcanezumab 

(A imovig®, AJOVY ®, Emgality ®) bij de profylaxe van chronische migraine  | 26 april 2021 

 

2020047005 P agina 72 van 74 

14. Jackson JL, Cogbill E, Santana-Davila R, et al. A Comparative Effectiveness 

Meta-Analysis of Drugs for the Prophylaxis of Migraine Headache. PLoS One 

2015; 10: e0130733.  

15. NVN Werkgroep Hoofdpijn. Document over de positionering van erenumab en 

de nieuwe klasse van monoclonale antilichamen tegen CGRP of de CGRP 

receptor in de profylactische behandeling van migraine 29 mei 2018. 

16. CHMP. Assessment report AJOVY  Procedure No. EMEA/H/C/004833/0000  31 

January 2019 EMA/118499/2019 2019. Geraadpleegd op november 2020 via 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/ajovy-epar-

public-assessment-report_en.pdf. 

17. EMA. SmPC Ajovy 03/09/2020 - EMEA/H/C/004833 - II/0008/G  First 

published: 17/04/2019  Last updated: 04/11/2020 

2020. Geraadpleegd op december 2020 via 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ajovy. 

18. EMA. Summary of product characteristics.  Aimovig -EMEA/H/C/004447- 

PSUSA/00010699/201911.  First published 08/08/2018 Last updated 

09/09/2020. Geraadpleegd op november 2020 via 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/aimovig-epar-

product-information_en.pdf  

19. Tepper SJ, Ashina M, Reuter U, et al. Long-term safety and efficacy of 

erenumab in patients with chronic migraine: Results from a 52-week, open-

label extension study. Cephalalgia 2020; 40: 543-53.  

20. Lambru G, Hill B, Murphy M, et al. A prospective real-world analysis of 

erenumab in refractory chronic migraine. J Headache Pain 2020; 21: 61.  

21. Russo A, Silvestro M, Scotto di Clemente F, et al. Multidimensional assessment 

of the effects of erenumab in chronic migraine patients with previous 

unsuccessful preventive treatments: a comprehensive real-world experience. J 

Headache Pain 2020; 21: 69.  

22. Raffaelli B, Kalantzis R, Mecklenburg J, et al. Erenumab in Chronic Migraine 

Patients Who Previously Failed Five First-Line Oral Prophylactics and 

OnabotulinumtoxinA: A Dual-Center Retrospective Observational Study. Front 

Neurol 2020; 11: 417.  

23. Tessitore A and Russo A. Is targeting CGRP the right pathway to prevent 

migraine? Lancet 2019; 394: 984-6.  

24. CHMP. Assessment report Emgality. 20 September 2018 EMA/708631/2018 

2018. Geraadpleegd op november 2020 via 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/emgality-epar-

public-assessment-report_en.pdf. 

25. Pensato U, Favoni V, Pascazio A, et al. Erenumab efficacy in highly resistant 

chronic migraine: a real-life study. Neurol Sci 2020; 41: 457-9.  

26. Tepper SJ, Diener HC, Ashina M, et al. Erenumab in chronic migraine with 

medication overuse: Subgroup analysis of a randomized trial. Neurology 2019; 

92: e2309-e20.  

27. CHMP. Scientific conclusions and grounds for the variation to the terms of the 

marketing authorisation(s) erenumab Procedure No. 

EMEA/H/C/PSUSA/00010699/201911. 25 June 2020 EMA/392983/2020. 2020. 

Geraadpleegd op november 2020 via 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/aimovig-h-c-

psusa-00010699-201911-epar-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-

marketing_en.pdf. 

28. CHMP. Scientific conclusions and grounds for the variation to the terms of the 

marketing authorisation(s) erenumab. 12 December 2019 EMA/691366/2019 

Procedure No. EMEA/H/C/PSUSA/00010699/201905 2019. Geraadpleegd op 

november 2020 via https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-

conclusion/aimovig-h-c-psusa-00010699-201911-epar-scientific-conclusions-

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/ajovy-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/ajovy-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ajovy
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/aimovig-epar-product-information_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/aimovig-epar-product-information_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/emgality-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/emgality-epar-public-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/aimovig-h-c-psusa-00010699-201911-epar-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/aimovig-h-c-psusa-00010699-201911-epar-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/aimovig-h-c-psusa-00010699-201911-epar-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/aimovig-h-c-psusa-00010699-201911-epar-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/aimovig-h-c-psusa-00010699-201911-epar-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing_en.pdf


DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport van de CGRP-remmers erenumab, fremanezumab, galcanezumab 

(A imovig®, AJOVY ®, Emgality ®) bij de profylaxe van chronische migraine  | 26 april 2021 

 

2020047005 P agina 73 van 74 

grounds-variation-terms-marketing_en.pdf. 

29. CHMP. Scientific conclusions and grounds for the variation to the terms of the 

marketing authorisation(s)0 : fremanezumab. 30 April 202 Procedure No. 

EMEA/H/C/PSUSA/00010758/202003 2020. Geraadpleegd op november 2020 

via https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/ajovy-h-c-

psusa-00010758-202003-epar-scientific-conclusions-grounds-recommending-

variation-terms_en.pdf. 

30. CHMP. Scientific conclusions and grounds for the variation to the terms of the 

marketing authorisation(s) : galcanezumab. Procedure No. 

EMEA/H/C/PSUSA/00010733/201903 2020. Geraadpleegd op november 2020 

via https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/emgality-

h-c-psusa-00010733-201903-epar-scientific-conclusions-grounds-variation-

terms-marketing_en.pdf. 

31. Goadsby PJ, Silberstein SD, Yeung PP, et al. Long-term safety, tolerability, and 

efficacy of fremanezumab in migraine: A randomized study. Neurology 2020; 

95: e2487-e99.  

32. Zweers P and Ekhart C. Soms systemische bijwerking bij gebruik CGRP-

remmers. Pharmaceutisch  

Weekblad.2021;3. Geraadpleegd op januari 2021 via 

https://www.pw.nl/achtergrond/2021/soms-systemische-bijwerking-bij-

gebruik-cgrp-remmers. 

33. Tepper S, Ashina M, Reuter U, et al. Safety and efficacy of erenumab for 

preventive treatment of chronic migraine: a randomised, double-blind, placebo-

controlled phase 2 trial. Lancet Neurol 2017; 16: 425-34.  

34. Ashina M, Tepper S, Brandes JL, et al. Efficacy and safety of erenumab 

(AMG334) in chronic migraine patients with prior preventive treatment failure: 

A subgroup analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled study. 

Cephalalgia 2018: 333102418788347.  

35. Silberstein SD, Dodick DW, Bigal ME, et al. Fremanezumab for the Preventive 

Treatment of Chronic Migraine. N Engl J Med 2017; 377: 2113-22.  

36. Ferrari MD, Diener HC, Ning X, et al. Fremanezumab versus placebo for 

migraine prevention in patients with documented failure to up to four migraine 

preventive medication classes (FOCUS): a randomised, double-blind, placebo-

controlled, phase 3b trial. Lancet 2019; 394: 1030-40.  

37. Bigal ME, Edvinsson L, Rapoport AM, et al. Safety, tolerability, and efficacy of 

TEV-48125 for preventive treatment of chronic migraine: a multicentre, 

randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2b study. Lancet Neurol 

2015; 14: 1091-100.  

38. Detke HC, Goadsby PJ, Wang S, et al. Galcanezumab in chronic migraine: The 

randomized, double-blind, placebo-controlled REGAIN study. Neurology 2018; 

91: e2211-e21.  

39. Ruff DD, Ford JH, Tockhorn-Heidenreich A, et al. Efficacy of galcanezumab in 

patients with chronic migraine and a history of preventive treatment failure. 

Cephalalgia 2019; 39: 931-44.  

40. Mulleners WM, Kim BK, Láinez MJA, et al. Safety and efficacy of galcanezumab 

in patients for whom previous migraine preventive medication from two to four 

categories had failed (CONQUER): a multicentre, randomised, double-blind, 

placebo-controlled, phase 3b trial. Lancet Neurol 2020; 19: 814-25.  

41. Raffaelli B, Mussetto V, Israel H, et al. Erenumab and galcanezumab in chronic 

migraine prevention: effects after treatment termination. J Headache Pain 

2019; 20: 66.  

42. Lipton RB, Tepper SJ, Reuter U, et al. Erenumab in chronic migraine: Patient-

reported outcomes in a randomized double-blind study. Neurology 2019; 92: 

e2250-e60.  

43. Halker Singh RB, Aycardi E, Bigal ME, et al. Sustained reductions in migraine 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/aimovig-h-c-psusa-00010699-201911-epar-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/ajovy-h-c-psusa-00010758-202003-epar-scientific-conclusions-grounds-recommending-variation-terms_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/ajovy-h-c-psusa-00010758-202003-epar-scientific-conclusions-grounds-recommending-variation-terms_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/ajovy-h-c-psusa-00010758-202003-epar-scientific-conclusions-grounds-recommending-variation-terms_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/emgality-h-c-psusa-00010733-201903-epar-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/emgality-h-c-psusa-00010733-201903-epar-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/emgality-h-c-psusa-00010733-201903-epar-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing_en.pdf
https://www.pw.nl/achtergrond/2021/soms-systemische-bijwerking-bij-gebruik-cgrp-remmers
https://www.pw.nl/achtergrond/2021/soms-systemische-bijwerking-bij-gebruik-cgrp-remmers


DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport van de CGRP-remmers erenumab, fremanezumab, galcanezumab 

(A imovig®, AJOVY ®, Emgality ®) bij de profylaxe van chronische migraine  | 26 april 2021 

 

2020047005 P agina 74 van 74 

days, moderate-to-severe headache days and days with acute medication use 

for HFEM and CM patients taking fremanezumab: Post-hoc analyses from phase 

2 trials. Cephalalgia 2019; 39: 52-60.  

44. Bigal ME, Dodick DW, Krymchantowski AV, et al. TEV-48125 for the preventive 

treatment of chronic migraine: Efficacy at early time points. Neurology 2016; 

87: 41-8.  

45. ICER. Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) Inhibitors as Preventive 

Treatments for Patients with Episodic or Chronic Migraine: Effectiveness and 

Value 

Final Evidence Report. July 3, 2018. Prepared for CTAF. 2018. Geraadpleegd op 

oktober 2020 via https://icer-review.org/material/cgrp-final-report/. 

46. Alasad YW and Asha MZ. Monoclonal antibodies as a preventive therapy for 

migraine: A meta-analysis. Clin Neurol Neurosurg 2020; 195: 105900.  

47. CHMP. Assessment report Aimovig (sterkte van 140 mg) 

EMEA/H/C/004447/X/0001 28 February 2019 EMA/CHMP/199629/2019 2019. 

Geraadpleegd op november 2020 via 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/aimovig-h-c-4447-

x-0001-epar-assessment-report_en.pdf. 

48. EMA. Summary of product characteristics.  Emgality - EMEA/H/C/004648 - 

X/0004  First published: 14/02/2019  Last updated: 28/04/2020. 2020. 

Geraadpleegd op november 2020 via 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/emgality-

epar-product-information_en.pdf. 

49. EMA. Concept paper on the need for revision of the guideline on clinical 

investigation of medicinal product for the treatment of migraine. 13 October 

2016. EMA/CHMP/179671/2016. Committee for Medicinal Products for Human 

Use (CHMP). Geraadpleegd op november 2020 via 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/concept-paper-

need-revision-guideline-clinical-investigation-medicinal-product-treatment-

migraine_en.pdf. 

50. Ashina M, Dodick D, Goadsby PJ, et al. Erenumab (AMG 334) in episodic 

migraine: Interim analysis of an ongoing open-label study. Neurology 2017; 

89: 1237-43.  

 

https://icer-review.org/material/cgrp-final-report/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/aimovig-h-c-4447-x-0001-epar-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/aimovig-h-c-4447-x-0001-epar-assessment-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/emgality-epar-product-information_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/emgality-epar-product-information_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/concept-paper-need-revision-guideline-clinical-investigation-medicinal-product-treatment-migraine_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/concept-paper-need-revision-guideline-clinical-investigation-medicinal-product-treatment-migraine_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/concept-paper-need-revision-guideline-clinical-investigation-medicinal-product-treatment-migraine_en.pdf


 

 

 

 
 

Budgetimpactanalyse van CGRP-remmers erenumab 

(Aimovig®), fremanezumab (Ajovy®) en 

galcanezumab (Emgality®) bij de profylaxe van 

chronische migraine bij volwassenen nadat zij op 

topiramaat of valproaat en botulinetoxine A hebben 

gefaald. 
 

 

Voor beoordeling in het kader van opname in het GVS 

 

 

Datum 26 april 2021 

Status Definitief 

  

 

 

 

 



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van CGRP-remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (Ajovy®) en 

galcanezumab (Emgality®) bij de profylaxe van chronische migraine bij volwassenen nadat zij op topiramaat of 

valproaat en botulinetoxine A hebben gefaald. | 26 april 2021 

 

2020048110 P agina 1 van 21 

Colofon 

Zaaknummer 2019051480 

Volgnummer 2020048110 

  

Contactpersoon mevr. J.E. de Boer, arts niet praktiserend, secretaris 

 JBoer@zinl.nl 

  

Auteur(s) mevr. L. Huis in ‘t Veld 

mevr. dr. C. Sweegers 

mevr. S.M.C. Vijgen 

  

Afdeling Sector Zorg, afdeling Pakket 

  

  

Registratiehouders TEVA GmbH, Novartis Ltd., Eli Lilly B.V.  

  

  

 

  



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van CGRP-remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (Ajovy®) en 

galcanezumab (Emgality®) bij de profylaxe van chronische migraine bij volwassenen nadat zij op topiramaat of 

valproaat en botulinetoxine A hebben gefaald. | 26 april 2021 

 

2020048110 P agina 2 van 21 

 



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van CGRP-remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (Ajovy®) en 

galcanezumab (Emgality®) bij de profylaxe van chronische migraine bij volwassenen nadat zij op topiramaat of 

valproaat en botulinetoxine A hebben gefaald. | 26 april 2021 

 

2020048110 P agina 3 van 21 

Inhoud 

Colofon—1 

1 Inleiding—5 
1.1 Geregistreerde indicatie—5 
1.2 Plaats in het behandelalgoritme—5 

2 Uitgangspunten—7 
2.1 Aantal patiënten—7 
2.2 Substitutie—12 
2.3 Kosten per patiënt per jaar—12 
2.4 Aannames—13 

3 Budgetimpactanalyse—15 
3.1 Budgetimpact: alleen geneesmiddelkosten—15 

4 Conclusie—19 

5 Referenties—21 
 

  



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van CGRP-remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (Ajovy®) en 

galcanezumab (Emgality®) bij de profylaxe van chronische migraine bij volwassenen nadat zij op topiramaat of 

valproaat en botulinetoxine A hebben gefaald. | 26 april 2021 

 

2020048110 P agina 4 van 21 

  



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van CGRP-remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (Ajovy®) en 

galcanezumab (Emgality®) bij de profylaxe van chronische migraine bij volwassenen nadat zij op topiramaat of 

valproaat en botulinetoxine A hebben gefaald. | 26 april 2021 

 

2020048110 Pagina 5 van 21 

1 Inleiding 

Dit rapport is opgesteld in het kader van de groepsbeoordeling voor de klasse 

calcitonine-gen-gerelateerde peptiden (hierna: CGRP) remmers. Hieronder vallen 

drie geneesmiddelen: erenumab (Aimovig®), galcanezumab (Emgality®) en 

fremanezumab (Ajovy®). 

 

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

die ontstaan als de CGRP-remmers in een nieuw te vormen cluster worden 

opgenomen op lijst 1A 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 patiënten doelgroep waarvoor Zorginstituut Nederland 

heeft aangegeven dat het middel gezien het belang van de volksgezondheid een 

therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van de vergelijkende behandeling.  

 

1.1 Geregistreerde indicatie 

De geregistreerde indicatie voor de CGRP-remmers (erenumab, fremanezumab en 

galcanezumab) luidt als volgt: “De CGRP-remmers zijn geïndiceerd voor profylaxe 

van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen per maand 

hebben.”(1). 

 

Er wordt vergoeding aangevraagd voor een subpopulatie binnen de geïndiceerde 

populatie, namelijk patiënten met chronische migraine die ten minste 15 

hoofdpijndagen per maand hebben, waarvan tenminste 8 migrainedagen per 

maand, en die hebben gefaald op 2 klassen migraineprofylactica 

(topiramaat/valproaat en botulinetoxine A). Dit is conform de plaatsbepaling van de 

nieuwe CGRP-remmers in het standpunt van de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging 

(NHV) (2). Het gaat dus om profylaxe van migraine bij volwassen patiënten met 

chronische migraine die eerder hebben gefaald op topiramaat/valproaat en 

botulinetoxine A. 

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 

Binnen migraine wordt onderscheid gemaakt tussen episodische migraine en 

chronische migraine. Bij episodische migraine (EM) is er sprake van minder dan 15 

dagen migrainehoofdpijn per maand. Chronische migraine (CM) is gedefinieerd als 

minimaal 15 dagen per maand hoofdpijn waarvan minstens 8 dagen migraine, 

gemeten over een periode drie maanden. Deze budgetimpactanalyse richt zich 

alleen op patiënten met chronische migraine. 

 

De geneesmiddelen op het gebied van migraine zijn in te delen in aanvalsmedicatie 

en profylactica. Het doel van (acute) aanvalsmedicatie is het hanteerbaar maken 

van migraine. Hiervoor zijn drie geneesmiddel(groepen) beschikbaar: paracetamol, 

NSAID’s en triptanen. Bij misselijkheid of braken kan zo nodig kortdurend een anti-

emeticum genomen worden. Bij chronische migraine moet opgepast worden voor 

langdurig gebruik van paracetamol, NSAID’s en triptanen, dit kan 

medicatieovergebruikshoofdpijn geven. Naast deze acute aanvalsmedicatie bestaat 

er ook profylactische migraine medicatie. Wanneer een patiënt niet meer geholpen 



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van CGRP-remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (Ajovy®) en 

galcanezumab (Emgality®) bij de profylaxe van chronische migraine bij volwassenen nadat zij op topiramaat of 

valproaat en botulinetoxine A hebben gefaald. | 26 april 2021 

 

2020048110 P agina 6 van 21 

kan worden met aanvalsmedicatie en er heeft een periode van detoxificatie 

plaatsgevonden, kan bij chronische migraine overgestapt worden op 

migraineprofylaxe.  

 

Migraineprofylaxe richt zich op het voorkómen van de migraine. Wanneer een 

patiënt met CM overgaat op het gebruik van een profylactische behandeling wordt 

gestart met de reguliere profylactica uit de anti-epileptica categorie (topiramaat of 

valproaat). Wanneer een patiënt na minimaal twee maanden op de optimale 

dosering van één van deze middelen heeft gefaald wordt botulinetoxine A 

aanbevolen. Dit wordt voor 6 maanden toegediend volgens het PREEMPT-protocol 

door een neuroloog (3).  

 

Het gaat in dit rapport specifiek over patiënten met chronische migraine die al op 

topiramaat of valproaat EN botulinetoxine A hebben gefaald. Deze patiënten komen 

in aanmerking voor de nieuwe behandeling, CGRP-remmers.  

 

Het schema bij profylactische behandeling van chronische migraine: 

1. Topiramaat of valproaat 

2. Botulinetoxine A 

3. CGRP-remmer 
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2 Uitgangspunten 

 

2.1 Aantal patiënten 

Het is lastig om een goede inschatting te maken van het aantal patiënten met 

chronische migraine dat zal starten met één van de CGRP-remmers. Om tot deze 

patiëntengroep te komen moeten aannames gedaan worden.  

 

Naar verwachting zal er een grote groep patiënten zijn die al uitbehandeld is en die 

bijvoorbeeld al verschillende profylactica geprobeerd hebben. Er zal echter ook een 

groep patiënten zijn die op het punt staan een derdelijns profylactische behandeling 

te starten. 

 

Omdat cijfers omtrent het aantal chronische migraine patiënten die in aanmerking 

komen voor een derdelijns behandeling met een CGRP-remmer ontbreken moet een 

schatting gemaakt worden. Door de onzekerheden die dit met zich meebrengt wordt 

gewerkt met een tweetal scenario’s:  

 

 In scenario 1 wordt de BIA die eerder voor erenumab is opgesteld als 

uitgangspunt genomen (4). Daarbij is een inschatting gemaakt op basis van 

alle patiënten die volgens de geregistreerde indicatie in aanmerking komen 

voor een CGRP-remmer (minimaal 4 dagen migraine per maand). 

Vervolgens is er gekeken naar patiënten die met een derdelijnsbehandeling 

zullen starten. Voor de huidige BIA moet daarbij alleen nog onderscheid 

gemaakt worden tussen de groep patiënten met EM en CM.  

 

 In scenario 2 wordt de BIA van de registratiehouder als uitgangspunt 

genomen. Hierin is door de NHV een schatting gegeven van de patiënten die 

in aanmerking komen voor een CGRP-remmer. Vervolgens wordt net als in 

scenario 1 een onderscheid gemaakt tussen de groep patiënten met EM en 

CM.  

 

Scenario 1: opbouw aantal patiënten volgens BIA erenumab 

Voor dit scenario wordt allereerst een inschatting gemaakt van alle prevalente 

migraine patiënten in 2020. Van deze groep wordt vastgesteld hoeveel patiënten er 

4 of meer dagen migraine per maand hebben, en hoeveel van hen er met een 

derdelijns profylactische behandeling zullen starten. Er wordt hier vervolgens nog 

onderscheid gemaakt in een groep patiënten met episodische en chronische 

migraine.  

 

Er wordt in deze BIA niet nog apart een berekening gemaakt van een groep 

incidente patiënten. De prevalente groep patiënten in 2020 omvat ook al alle 

incidente patiënten in dat jaar. Een deel van hen zal binnen 3 jaar starten met een 

derdelijns profylactische behandeling. Patiënten die echter pas in jaar 2 of 3 de 

diagnose migraine krijgen zullen niet nog binnen de scope van deze BIA (3 jaar) 

starten met een CGRP-remmer conform de richtlijnen. Om deze reden is er dus niet 

nog apart een berekening gemaakt van nieuwe (incidente) patiënten in jaar 2 of 3 

van de BIA.  

 

Prevalente patiënten met migraine 
In 2019 waren er 279.900 personen met migraine bekend bij de huisarts: 60.200 
mannen en 219.700 vrouwen. Gekeken naar de trend over de periode van 2011-
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2018 lijkt de prevalentie stabiel. Daarom wordt gerekend met de groep van 279.900 
patiënten (5).  

 
Omdat in deze huisartsenregistratie ook patiënten van 18 jaar en jonger worden 
meegenomen en de geregistreerde indicatie alleen volwassenen betreft, geeft het 
hiervoor genoemde aantal prevalente patiënten misschien een kleine overschatting. 
Hiermee dient rekening gehouden te worden in de conclusie. 

 

Geregistreerde indicatie: minimaal 4 migraine dagen per maand 
Niet alle patiënten die migraine krijgen zullen met een CGRP-remmer behandeld 

worden. Ten eerste geeft de geregistreerde indicatie aan dat patiënten minimaal 4 
migrainedagen per maand moeten hebben. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 38% 
van de migraine patiënten meer dan 4 dagen migraine per maand hebben. Dit 
percentage is gebaseerd op een online vragenlijst die is uitgevoerd in het kader van 
de vergoedingsaanvraag van erenumab (6). Deze vragenlijst is uitgezet bij meer 

dan 100 Nederlandse huisartsen.   

 

Patiënten die starten met profylaxe 

Niet alle patiënten die 4 of meer dagen migraine per maand hebben starten met 

profylactische behandeling. In hetzelfde onderzoek dat hierboven al is beschreven 

gaven huisartsen aan dat ze bij 77% van de patiënten met minimaal 4 migraine 

dagen per maand, profylaxe overwegen (6). 

 

Patiënten die starten met derdelijns behandeling 

Een deel van de patiënten zal slechts één of twee profylactische behandelingen 

ondergaan. Om in kaart te brengen hoeveel patiënten minstens een derde 

behandeling overwegen moet er dus nog een aanvullende berekening uitgevoerd 

worden. Om inzicht te krijgen in het percentage patiënten dat aan deze laatste 

voorwaarde voldoet wordt hier uitgegaan van het onderzoek op basis van IQVIA’s 

Real-World Data Longitudinal Prescription. Hieruit blijkt dat ongeveer 21% een 

derde profylactische behandeling start (4). 

 

Subpopulatie: chronische migraine 

De laatste stap is het uitsplitsen van patiënten met EM en CM - hierbij wordt 

uitgegaan van een berekening door de registratiehouder. In deze berekening komt 

de registratiehouder uit op een verdeling van ongeveer 50% episodische 

migraine/50% chronische migraine. Dit is onder andere gebaseerd op gegevens 

over hoeveel van de CM en EM patiënten een tweede of latere lijn profylacticum zijn 

gestart (7). Hieruit valt op te maken dat dit percentage bij CM veel hoger ligt dan bij 

EM (ongeveer 50% versus 13%). Hierbij moet opgemerkt worden dat deze 

informatie niet exact aansluit bij deze vergoedingsaanvraag (het gaat bij de 

vergoedingsaanvraag om patiënten die minimaal een derde profylactische 

behandeling starten). Het Zorginstituut beschikt echter niet over meer 

gedetailleerde gegevens. De 50/50 verdeling is ook gebaseerd op gegevens rond 

prevalentie: het is bekend dat er veel meer EM patiënten zijn dan CM patiënten 

(ongeveer 80% EM versus 20% CM)(8).  

Om hierbij een rekenvoorbeeld te geven: van de 100 migraine patiënten zullen er 

ongeveer 80 EM hebben. Van deze groep zal ongeveer 13% een tweede of latere 

profylactische behandeling starten; dit zijn afgerond 10 patiënten. Van diezelfde 

groep van 100 migraine patiënten hebben er dus 20 CM. Van deze groep zal de helft 

een tweede of latere profylactische behandeling starten; ook dit zijn er 10. Dit 

rekenvoorbeeld laat zien dat de verdeling van EM en CM patiënten dus ongeveer 

gelijk lijkt te zijn in de populatie die relevant is voor deze BIA. Een kanttekening 

hierbij is dat het percentage CM patiënten gebaseerd is op een (door de patiënten) 

zelf gerapporteerde survey van het aantal migraine- en hoofdpijndagen.  
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Echter, er worden in dezelfde studie van Hjalte et al. ook andere cijfers 

gerapporteerd over het aantal patiënten met CM (8). Zo wordt in de achtergrond 

informatie over de geïncludeerde patiënten gesteld dat 46,5% van de patiënten zijn 

gediagnosticeerd met CM door een (huis)arts. Wanneer 46,5% als uitgangspunt 

genomen wordt in plaats van 20% (zoals hierboven aangegeven) veranderen de 

verhoudingen en gaat het aantal patiënten met CM omhoog. Totaal aantal patiënten 

komt dan een stuk hoger uit: 13.243 patiënten in plaats van 8.599 patiënten met 

chronische migraine. 

De beroepsgroep acht het percentage van 46,5% chronische patiënten niet reëel en 

geeft aan dat zij zich beter kan vinden in een percentage van 20%. Daarom wordt in 

deze BIA met een percentage van 20% gerekend, wat neerkomt op 8.599 

chronische migraine patiënten.  

 

Samenvatting 

Wanneer bovenstaande percentages worden toegepast op de prevalente groep 

patiënten komt dit neer op: 279.900 x 38% (minimaal 4 migraine dagen per 

maand) x 77% (start een profylactische behandeling) x 21% (start een 3e lijns 

profylacticum) x 50% (chronische patiënten) = 8.599 patiënten (zie tabel 1). Het 

Zorginstituut beseft dat er nadelen kleven aan het gebruik van deze verschillende 

bronnen en dus verschillende patiëntenpopulaties. Dit brengt onzekerheid met zich 

mee waarmee in de interpretatie van de conclusies rekening moet worden 

gehouden. 

 

Tabel 1: Geschatte aantal patiënten die in aanmerking komen voor 

behandeling met een CGRP-remmer in scenario 1 

Prevalentie 

Aantal prevalente patiënten met migraine 279.900 

Waarvan patiënten met minimaal 4 migraine dagen per maand (38%) 106.362 

Waarvan patiënten die starten met profylaxe (77%) 81.899 

Waarvan patiënten die een derdelijnsbehandeling starten (21%) 17.199 

Waarvan patiënten met chronische migraine (50%) 8.599 

 

Scenario 2: opbouw aantal patiënten volgens BIA registratiehouder 

Er is een pragmatische schatting gemaakt door de NHV van het aantal patiënten dat 

in aanmerking zou komen voor behandeling met CGRP-remmers (2). De NHV geeft 

aan dat circa 16.000 patiënten met migraine behandeld kunnen worden in 

hoofdpijncentra (VNHC) en bij algemeen neurologen. Dit is tevens de maximale 

capaciteit. Vervolgens schat de NHV dat van deze groep ongeveer 11.000 patiënten 

in aanmerking komen voor CGRP-remmers. Dit zijn zowel patiënten met EM als CM, 

over deze precieze verdeling heeft NHV geen gegevens. 

 

Vervolgens wordt hier dezelfde verdeling gebruikt gebaseerd op berekeningen van 

de registratiehouder als bij scenario 1 onder het kopje “Subpopulatie: chronische 

migraine”. De registratiehouder komt uit op een patiënten verdeling van ongeveer 

50% episodische en 50% chronische migraine. 

 

Dit betekent dat er in dit scenario 11.000 x 50% (chronische patiënten) = 5.500 

patiënten (zie tabel 2) in aanmerking komen voor de behandeling met een CGRP-

remmer. De beroepsgroep geeft aan dat bij de berekening van het aantal patiënten 

geen rekening is gehouden met chronische migraine patiënten die momenteel zijn 

uitbehandeld, en geen neuroloog meer bezoeken. De verwachting is dat ongeveer  

500 tot 1.500 patiënten opnieuw een consult zullen aanvragen. Daarom schat het 

Zorginstituut dat gemiddeld 1.000 uitbehandelde patiënten in aanmerking komen 

voor een CGRP-remmer. Dit resulteert in een totaal van 6.500 patiënten (5.500 + 
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1.000).  

 

Tabel 2: Geschatte aantal patiënten die  in aanmerking komen voor 

behandeling met CGRP-remmers in scenario 2 

Prevalentie 

Maximale capaciteit neurologische behandeling (VNHC en algemeen neuroloog) 16.000 

Patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met een CGRP-remmer 11.000 

Waarvan patiënten met chronische migraine (50%) 5.500 

Patiënten die zijn uitbehandeld en opnieuw een consult aanvragen  1.000 

Totaal aantal patiënten met chronische migraine die in aanmerking komen voor 

CGRP-remmers 6.500 

 

Patiënten die stoppen met de behandeling 

De NHV heeft stop criteria opgesteld voor patiënten met CM voor de profylactische 

behandeling met CGRP-remmers. Patiënten moeten met de behandeling stoppen 

wanneer er een onvoldoende afname is van het aantal dagen met migraine per 

maand na 12 weken behandeling. De afname wordt onvoldoende geacht wanneer 

deze onder de 30% blijft. Patiënten met een voldoende response (minimaal 30% 

afname in aantal migraine dagen per maand) worden als ‘responders’ gezien en 

kunnen de behandeling voortzetten. Uit de verschillende pivotal studies van de 

CGRP-remmers valt op te maken dat het gemiddelde response percentage ongeveer 

op 1/3 ligt. Na 12 weken zal dus 2/3 van de patiënten de behandeling staken.  

 

Daarnaast wordt in deze BIA gerekend met een jaarlijks stoppercentage van 5% 

vanwege het feit dat migraine op latere leeftijd minder vaak voorkomt en patiënten 

dus zullen stoppen met de behandeling. In het farmaco-economische model is een 

stoppercentage toegepast vanaf een leeftijd van 55 jaar. In deze BIA wordt het 

stoppercentage toegepast op alle patiënten. Dit kan dus leiden tot een kleine 

onderschatting van het aantal te behandelen patiënten. Maar aangezien de 

gemiddelde leeftijd bij start van de behandeling in de klinische studies al 47 jaar 

was zal die onderschatting naar verwachting niet heel hoog zijn.   

 

Marktpenetratie 

Voor het berekenen van de marktpenetratie is er rekening mee gehouden dat de 

patiënten die in aanmerking komen voor een behandeling eerst op de hoogte 

moeten worden gesteld van deze nieuwe behandeloptie. Bovendien zullen zij de 

neuroloog moeten bezoeken voor een eerste recept. Ook zijn er patiënten die pas in 

de komende drie jaar 'toe' zijn aan een derdelijns behandeling. Dit alles 

samengenomen maakt het Zorginstituut de inschatting dat de marktpenetratie de 

komende drie jaar zal oplopen van 50% naar 70% naar 90%. 

 
Tabel 3: geschatte aantal patiënten die de komende drie jaar in aanmerking 

komen voor een behandeling met een CGRP-remmer. 

Er wordt ervan uitgegaan dat 33,3% van de starters doorgaat met de behandeling 

door voldoende respons. Daarnaast stoppen jaarlijks 5% van de patiënten door 

leeftijd (aantal patiënten dat doorgaat: 100%-5%=95%). 
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Tabel 3a: scenario 1  
 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Nieuwe patiënten op basis van 

marktpenetratie (50%,70%,90%) 4.300 

(50% van 8.599) 

1.720 

(70%-50%=20% 

van 8.599) 

1.720 

(90%-70%=20% 

van 8.599) 

Voortgezette behandeling 2e jaar  1.362 545 

Voortgezette behandeling 3e jaar   1.294* 

    

Totaal aantal patiënten 4.300 3.082 3.559 

Waarvan gestopt na 12 weken 

behandeling (2/3 van initiële 

groep) 2.866  1.147  1.147  

patiënten die het hele jaar 

behandeld worden 1.433 1.935 2.412** 

*Rekenvoorbeeld: in jaar 1  s tarten 50% x 8 .599 = 4 .300 patiënten met een C GRP -remmer. Na 12 weken 

s topt 2/3  x 4 .300 = 2 .866 patiënten. In het tweede jaar zetten 4 .300 x 1/3  x 95% = 1.362 patiënten de 

behandeling voort. U iteindelijk zijn in het derde jaar 1 .362 x 95% = 1 .294 patiënten onder behandeling. 

**  rekenvoorbeeld 2: aantal patiënten die het hele jaar behandeld worden wordt berekend door totaal 

aantal patiënten –  gestopte patiënten na 12 weken (3 .559 –  1 .147 = 2 .412).  

 

Tabel 3b: scenario 2  
 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Nieuwe patiënten op basis van 

marktpenetratie (50%,70%,90%) 3.250  

(50% van 6.500) 

1.300 

(70%-50%=20% 

van 6.500) 

1.300 

(90%-70%=20% 

van 6.500) 

Voortgezette behandeling 2e jaar  1.029  412  

Voortgezette behandeling 3e jaar   978  

    

Totaal aantal patiënten 3.250  2.329  2.690  

Waarvan gestopt na 12 weken 

behandeling 2.167  867  867  

Patiënten die het hele jaar 

behandeld worden 1.083  1.462  1.823 

 

Off-label  

Off-label gebruik wordt niet verwacht (9-11). Wel kan een eventuele indicatie 

uitbreiding naar de totale migraine populatie plaatsvinden (zowel vergoeding voor 

episodische- als chronische migraine).  

Daarnaast bestaat er een risico dat het percentage responders in een real life 

setting hoger uitpakt. Het definiëren van een responder gebeurt namelijk op basis 

van door de patiënt zelf gerapporteerde uitkomsten. Het is onduidelijk of dit in de 

dagelijkse behandelpraktijk eventueel anders uitpakt dan in de context van een 

klinische studie.  
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2.2 Substitutie  

 

De geneesmiddelen op het gebied van migraine zijn in te delen in aanvalsmedicatie 

en profylactica. Het doel van (acute) aanvalsmedicatie is het hanteerbaar maken 

van migraine. Hiervoor zijn drie geneesmiddel(groepen) beschikbaar: paracetamol, 

NSAID’s en triptanen. Bij misselijkheid of braken kan zo nodig kortdurend een anti-

emeticum genomen worden. De aanvalsmedicatie wordt ook wel best 

ondersteunende zorg genoemd.  

 

Wanneer chronische migraine patiënten gefaald hebben op twee categorieën 

profylactica zijn er geen andere behandelopties meer die worden geadviseerd door 

de NHV. Op dit moment kunnen deze patiënten aanvalsmedicatie nemen om de 

ernst van de aanval te verlichten en de duur te verkorten.   

Naar verwachting zal de behandeling met CGRP-remmers resulteren in een 

vermindering van het aantal maandelijkse migraine aanvallen. Hieruit volgt dat de 

kosten van bijvoorbeeld triptanen, als onderdeel van best ondersteunende zorg, 

mogelijk af zullen nemen. Echter, omdat triptanen niet worden beschouwd als 

gebruikelijke behandeling voor het voorkómen van aanvallen en het verminderen 

van maandelijkse migrainedagen neemt het Zorginstituut geen triptanen substitutie 

mee in haar berekeningen. In deze budgetimpactanalyse worden CGRP-remmers 

gegeven als aanvulling op de best ondersteunende zorg.  

 

2.3 Kosten per patiënt per jaar 

De behandelschema’s van de CGRP-remmers worden in tabel 4 weergegeven.  

 

Tabel 4: De behandelschema’s van de CGRP-remmers.  

 Erenumab 

(Aimovig®) 

Galcanezumab 

(Emgality®) 

Fremanezumab 

(Ajovy®) 

Dosering  

70mg per 28 

dagen 

120mg per maand, 

oplaaddosis van 

240mg 

Keuze uit: 225mg 

per maand of 675 

per kwartaal 

Doseringsfrequentie 1 1 1 en 1 

Aantal behandelingen 1 injectie per 

toediening 

 

1 injectie (2 injecties 

bij oplaaddosering) 

per toediening 

1 injectie of 3 

injecties per 

toediening 

Inkoopprijs per eenheid (AIP) 

(gemiddeld) 

vertrouwelijk 

 

vertrouwelijk 

 

vertrouwelijk 

 

Toedieningsvorm Subcutaan Subcutaan Subcutaan 

Therapietrouw 100% 100% 100% 

Aantal toedieningen per jaar 

13 

Jaar 1: 13 

Jaar 2 en verder: 12 

Maand: 12, 

kwartaal: 4 

 
De inkoopprijzen zijn bij het opstellen van deze BIA nog vertrouwelijk en daarom 
heeft het Zorginstituut ervoor gekozen om met gemiddelde jaarlijkse kosten te 

werken. De inkoopprijs per toediening van een CGRP-remmer wordt 
vermenigvuldigd met het aantal toedieningen per jaar. Dit komt uiteindelijk neer op 
de gemiddelde kosten in jaar 1 van €5.974,51 per patiënt. Voor jaar 2 en verder 
komt dit bedrag neer op €5.824,51 per patiënt per jaar. 
 

Naast de geneesmiddelkosten zijn er ook kosten gerelateerd aan de toediening van 
de CGRP-remmer waar rekening mee gehouden dient te worden. CGRP-remmers 

worden, onder begeleiding van een zorgprofessional, maandelijks toegediend 
middels een subcutane injectie. Patiënten mogen dit ook zelf toedienen met behulp 
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van zelf-injectie instructies van een zorgprofessional (1, 12, 13). Echter, dit heeft 

slechts een zeer beperkt aandeel in de berekening van de totale budgetimpact. Het 

Zorginstituut kiest er om die reden voor geen toedieningskosten mee te nemen in 
deze budgetimpactanalyse.   

 

Tot slot dient te worden vermeld dat er in deze BIA geen rekening wordt gehouden 

met het eigen risico en/of eigen bijdragen en er wordt uitgegaan van 100% 

therapietrouw. 

2.4 Aannames 

 

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 

- Het aantal prevalente patiënten blijft in 2020 constant ten opzichte van 

2019. 

- Patiënten die in jaar 2 en 3 van deze budgetimpactanalyse de diagnose 

migraine krijgen, zullen pas buiten de scope van deze analyse potentieel 

starten met CGRP-remmers.  

- Omdat er geen exacte verdeling van de EM- en CM patiënten bekend is 

wordt gebruik gemaakt van verschillende gegevens voor de berekening om 

tot de verdeling 50% EM/50% CM te komen.  

- De getallen die in scenario 1 zijn gebruikt voor de berekening van het aantal 

patiënten die in aanmerking komen voor CGRP-remmers zijn afkomstig uit 

verschillende studies. Hierbij is dus gebruik gemaakt van verschillende 

populaties waardoor er onzekerheid hierover ontstaat. 

- In scenario 2 is het aantal patiënten gebaseerd op een schatting van de NHV 

afkomstig uit de BIA van de registratiehouder. 

- In deze BIA wordt geschat dat 2/3 van de patiënten na 12 weken stopt met 

de behandeling.  

- Een jaarlijks stoppercentage van 5% wordt toegepast vanwege het feit dat 

migraine op latere leeftijd minder vaak voorkomt en patiënten dus zullen 

stoppen met de behandeling.  

- Er wordt uitgegaan van een gelijk marktaandeel van de geneesmiddelen, 

dus 33,3% per geneesmiddel.  

- Er wordt uitgegaan van een marktpenetratie van 50%, 70% en 90% in 

respectievelijk jaar 1, 2 en 3. 

- Er wordt uitgegaan van 100% therapietrouw. 
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3 Budgetimpactanalyse 

 

3.1 Budgetimpact: alleen geneesmiddelkosten  

 

In tabel 5 staat een overzicht van de totale budgetimpact wanneer erenumab, 

fremanezumab en galcanezumab  aan het bestaande behandelingsarsenaal worden 

toegevoegd bij de indicatie “Profylaxe van migraine bij volwassenen in de subgroep 

van chronische migrainepatiënten nadat topiramaat of valproaat en botulinetoxine A 

hebben gefaald.”  

In de tabel zijn alleen de geneesmiddelkosten meegenomen, mogelijke extra kosten 

of besparingen ten laste van het bredere gezondheidsbudget zijn hierbij buiten 

beschouwing gelaten.   

 

Tabel 5: Raming van de totale kosten van de toevoeging van CGRP-remmers aan het 

behandelarsenaal voor profylaxe van migraine bij volwassenen in de subgroep van 

chronische migrainepatiënten nadat topiramaat of valproaat en botulinetoxine A 

hebben gefaald.  
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Tabel 5a: Raming totale kosten met scenario 1. 

Scenario 1 

Jaar Marktpenetratie Behandeling 
12 weken 
(aantal 
patiënten) 

Kosten per 12 
weken 
behandeling 

Behandeling 
gehele 1e jaar 
(aantal 
patiënten) 

Gemiddelde 
jaarlijkse 
kosten jaar 1 

Behandeling 
gehele 2e jaar 
(aantal 
patiënten) 

Behandeling 
gehele 3e jaar 
(aantal 
patiënten) 

Gemiddelde 
jaarlijkse 
kosten jaar 2 
en verder 

Totale kosten 

1 50% 2.866 € 1.374,95 1.433 € 5.974,51 
  

€ 5.824,51 € 12.504.078  

          

2 70% 1.147 € 1.374,95 573 € 5.974,51 1.362 
 

€ 5.824,51 € 12.934.609 

          

3 90% 1.147 € 1.374,95 573 € 5.974,51 545 1.294 € 5.824,51 € 15.712.899  
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Tabel 5b: Raming totale kosten met scenario 2. 

 

Scenario 2 

Jaar Marktpenetratie Behandeling 
12 weken 
(aantal 
patiënten) 

Kosten per 12 
weken 
behandeling 

Behandeling 
gehele 1e jaar 
(aantal 
patiënten) 

Gemiddelde 
jaarlijkse 
kosten jaar 
1 

Behandeling 
gehele 2e jaar 
(aantal 
patiënten) 

Behandeling 
gehele 3e jaar 
(aantal 
patiënten) 

Gemiddelde 
jaarlijkse 
kosten jaar 2 
en verder 

Totale kosten 

1 50% 2.167    € 1.374,95  1.083    € 5.974,51  
  

 € 5.824,51  € 9.451.451  

          

2 70% 867    € 1.374,95  433   € 5.974,51  1.029   
 

 € 5.824,51  € 9.773.998  

          

3 90% 867    € 1.374,95  433   € 5.974,51  412   978    € 5.824,51  € 11.876.645  
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4 Conclusie 

Rekening houdend met aannames omtrent onder andere het aantal patiënten en de 

marktpenetratie zal opname op lijst 1A van het GVS van het nieuw te vormen 

cluster van CGRP-remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (Ajovy®) en 

galcanezumab (Emgality®) bij profylaxe van chronische migraine bij volwassenen  

gepaard gaan met meerkosten ten laste van het farmaciebudget van tussen de 

€11,9 miljoen in scenario 2 en €15,7 miljoen in scenario 1. Waar scenario 1 

gebaseerd is op de aanpak van een eerdere budgetimpactanalyse van erenumab, is 

scenario 2 gebaseerd op een inschatting vanuit de beroepsgroep NHV zoals vermeld 

in de budgetimpactanalyse van de registratiehouder.  

 

Hierbij bestaat onzekerheid over het aantal patiënten dat in aanmerking komt voor 

de behandeling met CGRP-remmers. Het is mogelijk dat de berekening een lichte 

overschatting is omdat er geen correctie heeft plaatsgevonden voor patiënten 

jonger dan 18 jaar.  

 

 

 

 
De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR) vergadering van 26 april 2021. 
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Samenvatting 

 

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

inhoudelijke toetsing uit te voeren van fremanezumab (Ajovy®) in het kader van 

een verzoek tot opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). 

Onderdeel van deze toetsing is de onderbouwing en schatting van de 

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

uitgevoerd en aangeleverd stelt Zorginstituut Nederland een farmaco-economisch 

rapport vast.  

 

Fremanezumab (Ajovy®) is geïndiceerd voor profylaxe van chronische migraine bij 

volwassenen nadat zij op topiramaat of valproaat en botulinetoxine A hebben 

gefaald. Zorginstituut Nederland heeft na advisering door de Wetenschappelijke 

Adviesraad (WAR) een therapeutische meerwaarde geconcludeerd voor profylaxe 

van chronische migraine bij volwassenen nadat zij op topiramaat of valproaat en 

botulinetoxine A hebben gefaald.  

 

Het Zorginstituut is tot de volgende conclusies gekomen. 

 

Economische Evaluatie 

De registratiehouder heeft een economische evaluatie uitgevoerd door middel van 

een kostenutiliteitsanalyse. Daarbij is gebruik gemaakt van een initiële beslisboom 

en een Markov model. De studieresultaten gemeten over een periode van 12 weken 

zijn geëxtrapoleerd naar een levenslange tijdsperiode. De analyse is uitgevoerd 

vanuit het maatschappelijk perspectief. De gekozen tijdshorizon is 58 jaar, wat 

gezien de gemiddelde leeftijd van de patiëntenpopulatie kan worden beschouwd als 

levenslang. Er is een discontering toegepast van 4% op toekomstige kosten en 

1,5% op toekomstige effecten. 

 

Vergelijkende behandeling 

In de economische evaluatie is fremanezumab vergeleken met best ondersteunende 

zorg (BSC).  

 

Effecten 

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

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

op twee manieren geschat en daarom worden de resultaten van de QALY’s op twee 

manieren gepresenteerd (MSQoL en EQ-5D). Het Zorginstituut sluit zich aan bij de 

mening van de registratiehouder dat de MSQoL de meest representatieve en 

realistische methode is voor de algehele kwaliteit van leven voor patiënten met 

migraine. Derhalve worden alleen de MSQoL resultaten getoond en worden de EQ-

5D resultaten meegenomen in een scenario analyse. De registratiehouder 

rapporteert een gemiddelde gezondheid van 12,72 QALY per patiënt door inzet van 

fremanezumab. Bij BSC is dit 11,35 QALY. De totale gemiddelde gezondheidswinst is 

1,37 QALY’s per patiënt ten opzichte van BSC. Voor wat betreft LYG resulteert het 

model in een gemiddeld aantal LYG van 28,26 voor beide behandelingen. Aangezien 

fremanezumab alleen effect heeft op de kwaliteit van leven bij deze patiënten, is er 

geen verschil in levensjaren aangenomen.  

 

Kosten 

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

de kosten in andere sectoren opgenomen. De gemiddelde kosten per patiënt 
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bedragen volgens de registratiehouder €166.743 voor fremanezumab en €172.833 

voor best ondersteunende zorg. De behandeling met fremanezumab levert volgens 

de registratiehouder een besparing op van €6.090. De voornaamste kosten in beide 

armen ontstaan in de categorie indirecte kosten. 

 

Kosteneffectiviteit 

De registratiehouder geeft aan dat de behandeling met fremanezumab dominant is 

ten opzichte van best ondersteunende zorg (BSC): de behandeling resulteert 

volgens hen in meer QALY’s tegenover minder kosten.  

 

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

variatie van initiële maandelijkse migraine dagen. Een parameter die relatief ook 

veel invloed heeft op de hoogte van de ICER is startleeftijd van de patiënten.  

 

De resultaten van de probabilistische sensitiviteitsanalyse zoals gerapporteerd door 

de registratiehouder laten zien dat er ook een risico is dat er door behandeling met 

fremanezumab gezondheidsverlies optreedt. Zorginstituut Nederland kan zich echter 

niet vinden in de manier waarop de PSA is uitgevoerd en denkt (op basis van de 

resultaten uit de klinische studies en de vastgestelde farmacotherapeutische 

meerwaarde) dat het niet aannemelijk is dat behandeling met fremanezumab op 

termijn tot gezondheidsverlies zal leiden. Deze onzekerheid blijft echter wel nog 

bestaan.  

 

De registratiehouder heeft op basis van suggesties van het Zorginstituut een 

aangepaste base-case analyse uitgevoerd. Het resultaat van die analyse laat een 

soortgelijk resultaat zien als de oorspronkelijke base-case. Uit beide analyses valt 

nog op te maken dat het weglaten van de niet-medische kosten (dus uitgaan van 

een gezondheidszorgperspectief) en het inkorten van de tijdshorizon van invloed is 

op de ICER, fremanezumab is dan niet meer dominant. Vooral aannames in 

productiviteitskosten en lange termijn effecten lijken dus een grote rol te spelen bij 

de kosteneffectiviteitsresultaten.  

 

Verder heeft de registratiehouder op verzoek van het Zorginstituut ook nog een 

analyse gedaan over de gehele CM-FOCUS populatie (in plaats van alleen de 

subgroep uit de post-hoc analyse). Het resultaat is dat fremanezumab dan ook niet 

meer dominant is, maar wel nog kosteneffectief lijkt.   

 

Discussie 

Voor verschillende aspecten van de kosteneffectiviteitsanalyse (modelstructuur en 

analysetechniek, inputgegevens, validatie en gevoeligheidsanalyses, en resultaten) 

heeft Zorginstituut Nederland beoordeeld welke bronnen van onzekerheid aanwezig 

zijn. Hierbij is gelet op transparantie, methodologie, onnauwkeurigheid, bias, en het 

gebrek aan bewijs. De meest belangrijke kritiekpunten worden genoemd, de overige 

kritiekpunten staan vermeld in het rapport. 

 

De kosteneffectiviteitsanalyse is volgens Zorginstituut Nederland niet transparant op 

enkele aspecten: 

• Transparantie van het Excel model: het aangeleverde Excel model is zeer 

uitgebreid. Tevens zijn hier veel ‘automatische’ onderliggende berekeningen 

ingebouwd wat maakt dat het voor het Zorginstituut lastig is om het model te 

testen. Wanneer ter validatie zaken worden aangepast is het niet duidelijk wat 

de precieze gevolgen hiervan zullen zijn.  

 

De methodologie van de kosteneffectiviteitsanalyse sluit niet aan op het 

referentiekader (richtlijn economische evaluaties) bij het volgende onderdeel: 
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• De fit van de ruwe data op het bèta binomiale model is vaak niet goed. Het 

aantal patiënten uit de subgroep is dermate klein dat tezamen met het grote 

aantal gezondheidstoestanden in het model, de uitschieters een erg groot 

effect lijken te hebben. Een scenario waarin het negatief binomiaal model is 

gebruikt waar het Zorginstituut om had gevraagd is niet toegevoegd. De 

registratiehouder heeft echter wel een scenario toegevoegd waarin de gehele 

onderzoekspopulatie (en niet alleen de subgroep uit de post hoc analyse) wordt 

meegenomen.  

• Een ander scenario waar het Zorginstituut om heeft gevraagd is ook niet 

uitgevoerd door de registratiehouder, het minder strikt omgaan met het 

effectiviteitspercentage van 30%.  

• De PSA laat een hele grote spreiding zien. De ICER valt dan misschien net in 

het dominante kwadrant. Er zijn genoeg ICER uitkomsten die een heel ander 

beeld geven. Als de spreiding komt door de utiliteiten van het grote aantal 

gezondheidstoestanden (MMD’s) dan suggereert dat dat deze los van elkaar 

bepaald worden en qua verdeling flink overlappen. Dat acht het Zorginstituut 

niet wenselijk en niet logisch. Hierbij valt op dat de correlatie tussen utiliteiten 

(en kosten) over deze MMD categorieën en leeftijdscategorieën niet 

meegenomen zijn in de analyse. Dit zorgt vervolgens voor extra onzekerheid in 

de kosteneffectiviteitsresultaten.  

 

Tot slot is er bij het volgende aspect een gebrek aan bewijs: 

• De FOCUS-studie data waarop de post-hoc analyse is gebaseerd heeft een 

vervolgduur van maar 12 weken. Deze data zijn daarom geëxtrapoleerd met 

behulp van een lange termijn studie (52 weken). Echter, de 

patiëntenpopulaties van deze twee studies sluiten niet aan. Daarmee is het 

effect op lange termijn onzeker. Het kan dus zijn dat het effect op lange 

termijn anders is.  

 

Eindconclusie:  

Zorginstituut Nederland concludeert na advisering door de WAR dat er nog veel 

onzekerheden zijn in de kosteneffectiviteitsanalyse van fremanezumab voor 

profylaxe van chronische migraine bij volwassenen nadat zij op topiramaat of 

valproaat en botulinetoxine A hebben gefaald. Het Zorginstituut is echter van 

mening dat de uitkomsten van de kosteneffectiviteitsanalyse voldoende zijn voor de 

besluitvorming, ondanks de vele onzekerheden. Op basis van de informatie die er nu 

ligt, lijkt het er op dat fremanezumab bij een voor deze aandoening relevante 

referentiewaarde van €50.000 per QALY een kosteneffectieve behandeling is. Het is 

wel van belang dat de beroepsgroep en registratiehouder door goede monitoring 

blijven onderzoeken of er op de lange termijn geen sprake van gezondheidsverlies 

zal zijn als gevolg van behandeling met fremanezumab. Er bestaat immers nog veel 

onzekerheid over langetermijn effectiviteit en kwaliteit van leven bij behandeling 

met fremanezumab en de registratiehouder heeft die onzekerheid niet inzichtelijk 

kunnen maken noch kunnen reduceren door de manier waarop zij de 

gevoeligheidsanalyses hebben uitgevoerd.  

 

 

 
De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 26 april 2021. 
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Afkortingen 
 

 

BSC Best Supportive Care 

CEA Cost effectiveness analysis 

CEAC Cost-effectiveness acceptability curve 

CGRP Calcitonin Gene-Related Peptide 

CM Chronische migraine 

DALY Disability-adjusted life year 

EM Episodische migraine 

EVPI Expected value of perfect information 

EQ-5D EuroQoL 5 dimensies 

ICER Incremental cost-effectiveness ratio/incrementele kosteneffectiviteitsratio 

KUA Kosten utiliteitsanalyse  

LYG Life-year gained/gewonnen levensjaar 

MMD Maandelijkse migraine dagen 

MSQoL Migraine speficieke Quality of Life 

NHV Nederlandse Hoofdpijn Vereniging 

PSA Probabilistic Sensitivity Analysis/probabilistische gevoeligheidsanalyse  

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

VOI Value of information 

WAR Wetenschappelijke Adviesraad 

ZIN Zorginstituut Nederland 
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1 Inleiding 

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

Nederland inhoudelijke toetsingen uit ten behoeve van de aanvragen voor opname 

van geneesmiddelen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De toetsing 

betreft de therapeutische waardebepaling en onderlinge vervangbaarheid met 

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

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

economische analyse verplicht. In dit geval betreft het een beoordeling voor 

opname van de klasse calcitonine-gen-gerelateerde peptide (CGRP) remmers in een 

nieuw te vormen cluster op bijlage 1A. Hiervoor is een farmaco-economische 

analyse opgesteld.  

 

Dit rapport is opgesteld in het kader van de groepsbeoordeling voor de klasse CGRP-

remmers. Hieronder vallen drie geneesmiddelen: erenumab (Aimovig®), 

galcanezumab (Emgality®) en fremanezumab (Ajovy®). In dit rapport wordt 

fremanezumab centraal gesteld, echter worden de uitkomsten vergelijkbaar geacht 

voor de andere twee middelen.  

 

In dit farmaco-economisch rapport wordt de kosteneffectiviteit getoetst van 

fremanezumab (Ajovy®) voor de profylaxe van chronische migraine bij volwassenen 

nadat zij op topiramaat of valproaat en botulinetoxine A hebben gefaald. Het 

Zorginstituut beoordeelt de kosteneffectiviteit en methodologische kwaliteit op basis 

van de analyses die door de registratiehouder zijn uitgevoerd en aangeleverd. 

 

Het uitgangspunt voor de bepaling van de kosteneffectiviteit vormt de 

patiëntenpopulatie waarvoor het geneesmiddel is geregistreerd en waarvoor 

Zorginstituut Nederland na advisering door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 

een therapeutische meerwaarde heeft vastgesteld. Het Zorginstituut heeft de 

kosteneffectiviteit beoordeeld aan de hand van de volgende uitgangspunten: 

• De vergelijkende behandeling 

• De analyse techniek 

• De inputgegevens 

• De validatie en gevoeligheidsanalyse 

1.1 Geregistreerde indicatie 

De kosteneffectiviteitsanalyse moet plaatsvinden bij patiënten met de 

geregistreerde indicatie voor fremanezumab. De geregistreerde indicatie voor 

fremanezumab luidt als volgt: 

“Fremanezumab is geïndiceerd voor profylaxe van migraine bij volwassenen die ten 

minste 4 migrainedagen per maand hebben”(1).  

 

Er wordt vergoeding aangevraagd voor een subpopulatie van de geïndiceerde 

populatie, namelijk patiënten met chronische migraine die ten minste 15 

hoofdpijndagen per maand hebben, waarvan tenminste 8 migrainedagen per 

maand, en die hebben gefaald op 2 klassen migraineprofylactica 

(topiramaat/valproaat en botulinetoxine A). Dit is conform de plaatsbepaling van de 

nieuwe CGRP-remmers in het standpunt van de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging 

(NHV). 
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1.2 Aandoening en verloop van de ziekte 

Migraine is een vaak familiair voorkomende, neurovasculaire aandoening met 

heftige aanvalsgewijze, eenzijdige hoofdpijn. De hoofdpijnaanvallen belemmeren de 

dagelijkse activiteiten. De mediane aanvalsduur is 1 dag met een spreiding van 4-72 

uur. De mediane aanvalsfrequentie is 1,5 aanval/maand.  

Onderscheid moet worden gemaakt met andere vormen van hoofdpijn, o.a. 

spanningshoofdpijn, medicatieovergebruikshoofdpijn en clusterhoofdpijn naast 

hoofdpijn veroorzaakt door andere aandoeningen (2). 

 

Binnen migraine wordt onderscheid gemaakt tussen episodische migraine en 

chronische migraine. Bij episodische migraine (EM) is er sprake van minder dan 15 

dagen migrainehoofdpijn per maand. Chronische migraine (CM) is gedefinieerd als 

minimaal 15 dagen per maand hoofdpijn waarvan minstens 8 dagen migraine, 

gemeten over een periode van drie maanden. Dit rapport betreft alleen patiënten 

met chronische migraine.  

 

De geneesmiddelen op het gebied van migraine zijn in te delen in aanvalsmedicatie 

en profylactica. Het doel van aanvalsmedicatie is het hanteerbaar maken van 

migraine. Hiervoor zijn drie geneesmiddel(groepen) beschikbaar: paracetamol, 

NSAID’s en triptanen. Bij misselijkheid of braken kan zo nodig kortdurend een anti-

emeticum genomen worden. Bij chronische migraine moet opgepast worden voor 

langdurig gebruik van paracetamol, NSAID’s en triptanen, dit kan 

medicatieovergebruikshoofdpijn geven. 

 

Migraineprofylaxe richt zich op het voorkómen van de migraine. Volgens 

Nederlandse richtlijnen kan een profylactische behandeling overwogen worden bij 

patiënten met de volgende kernmerken: 

 Aanvalsfrequentie van 2 of meer aanvallen per maand gedurende 3 

maanden 

 Migraineaanvallen van ernstige intensiteit of lange duur, die onvoldoende 

reageren op adequaat gedoseerde en gebruikte aanvalsbehandeling 

 

Wanneer een patiënt met chronische migraine overgaat op het gebruik van een 

profylactische behandeling, wordt gestart met de reguliere profylactica uit de anti-

epileptica categorie (topiramaat of valproaat). Wanneer een patiënt na minimaal 

twee maanden op de optimale dosering van deze categorie heeft gefaald wordt 

botulinetoxine A uit de tweede categorie aanbevolen. Dit wordt voor 6 maanden 

toegediend volgens het PREEMPT-protocol (Phase 3 Research Evaluating Migraine 

Profylaxe Therapie Protocol) door een neuroloog (3).  

 

In dit dossier gaat het specifiek over patiënten met chronische migraine die al op 2 

middelen uit de bestaande categorieën profylactica hebben gefaald. Deze patiënten 

komen in aanmerking voor de nieuwe behandeling, CGRP-remmers. 

1.3 Epidemiologie 

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen regelmatig last van migraine 

(1,9). De prevalentie van actieve migraine (in voorafgaande jaar minimaal één 

migraine aanval) is sterk afhankelijk van leeftijd, hormonale activiteit en geslacht 

(4). De life-time prevalentie is 33% bij vrouwen en 13,3% bij mannen, de 1-jaars 

prevalentie is 25% bij vrouwen en 7,5% bij mannen, met een piek tussen het 20ste 

en 55ste levensjaar. In deze periode heeft een derde van de vrouwen en 11% van 

de mannen actief last van migraine aanvallen (4). De 1-jaarsprevalentie van 

migraine in Europa is ongeveer 15% bij volwassenen; bij kinderen is deze ongeveer 

5%.(5, 6)  
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1.4 Onderzoeksvraag 

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

toepassing van fremanezumab in de dagelijkse klinische praktijk kosteneffectief is, 

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

gezondheidswinst en eventuele financiële besparingen die het bewerkstelligt. 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden wordt de incrementele 

kosteneffectiviteitsratio van fremanezumab ten opzichte van best ondersteunende 

zorg (best supportive care; BSC) bepaald.  
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2 Methoden 

2.1 Patiëntenpopulatie 

In dit rapport staat de volgende patiëntgroep centraal: volwassenen met chronische 

migraine (CM) die ten minste 15 hoofdpijndagen per maand hebben waarvan 

tenminste 8 migrainedagen per maand en die hebben gefaald op 2 categorieën 

migraineprofylactica (topiramaat of valproaat en botulinetoxine A).  

 

De FOCUS studie is gebruikt als basis voor het model. Deze studie is een 

gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, parallelgroep fase 3b studie 

met een open label periode (7). De studie is uitgevoerd op 104 locaties in 14 

verschillende landen waaronder Nederland en andere (west) Europese landen. In 

totaal zijn 833 patiënten geïncludeerd. 

 

In de FOCUS studie is niet specifiek gekeken naar de CM patiënten die hebben 

gefaald na 2 categorieën profylactica. Om deze specifieke populatie weer te geven is 

gebruik gemaakt van een niet-gepubliceerde post-hoc analyse van de FOCUS studie. 

In deze post-hoc analyse zijn 138 CM patiënten geïncludeerd die hebben gefaald op 

topiramaat of valproaat en botulinetoxine A. Op basis van 1:1:1 zijn de patiënten 

gerandomiseerd naar een maandelijkse behandeling van 225mg fremanezumab 

(n=46), 675mg fremanezumab per kwartaal (n=52) of placebo (n=40) (Tabel 1). 

 

Tabel 1 Patiëntkenmerken chronische migraine: farmaco-economische 

modelpopulatie gebaseerd op de post-hoc analyse van de  FOCUS studie  

 

Karakteristieken Farmaco-economische modelpopulatie  

Gemiddelde leeftijd 47   

Geslacht (vrouw) 84,1%   

Baseline MMDs* 18,03   

Eerdere behandelingen ≥2 klassen profylactica 

(Valproaat/topiramaat + botox) 

  

*MMD: maandelijkse migraine dagen 

 

Er is door de registratiehouder geen vergelijking gemaakt van de patiënten in de 

FOCUS studie met de Nederlandse chronische migraine patiënten populatie, omdat 

er volgens hen een gebrek aan data is over deze specifieke patiëntengroep in 

Nederland. Ze geven aan dat de populatie vergelijkbaar is met de Nederlandse 

populatie omdat de studie in Europese landen (waaronder Nederland) is uitgevoerd 

en daarom aansluit bij de Nederlandse situatie. De registratiehouder geeft aan dat 

ze de beroepsgroep hierover bevraagd hebben en dat zij aangaven dat de 

gemodelleerde patiënten vergelijkbaar zijn met de Nederlandse patiënten. Het 

bijgevoegde statement is namens de beroepsgroep ondertekend door een 

Nederlandse klinisch expert. De registratiehouder heeft ook in verschillende 

gevoeligheidsanalyses het effect van leeftijd en geslacht op de resultaten 

onderzocht.  
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2.2 Interventie 

Wanneer gefaald wordt op twee middelen uit de bestaande categorieën profylactica 

voor patiënten met CM, beveelt de NHV aan een CGRP-remmer te starten. De 

huidige vergoedingsaanvraag betreft een groepsbeoordeling van de CGRP-remmers. 

Daarbij wordt aan de hand van één middel (fremanezumab) een oordeel over de 

kosteneffectiviteit van alle drie de middelen gegeven. Er wordt aangenomen dat de 

kosteneffectiviteit van de andere twee CGRP-remmers (erenumab en 

galcanezumab) ten opzichte van best ondersteunende zorg hetzelfde is. 

 

Fremanezumab kan door de patiënt zelf toegediend worden door middel van een 

subcutane injectie. Het middel wordt geleverd als voorgevulde injectiespuit en is 

beschikbaar in twee doseringsopties (1): 

• 225mg elke maand (maandelijkse optie) 

• 675mg elke 3 maanden (kwartaal optie), hierbij moeten per kwartaal drie 

injecties op drie verschillende plekken achter elkaar plaatsvinden. 

 

Er zijn geen significante verschillen in effectiviteit en veiligheid tussen de 

doseringsopties. De registratiehouder geeft aan dat gecombineerde effectiviteitsdata 

zijn gebruikt voor het berekenen van de kosteneffectiviteit. De beschikbare 

fremanezumab data voor CM-patiënten die eerder gefaald hebben op topiramaat of 

valproaat en botulinetoxine A zijn beoordeeld als één groep. De patiënt data van 

beide doseringsopties zijn samengevoegd en gemiddeld op basis van de 

patiëntenaantallen. 

 

De keuze om het economische model te baseren op fremanezumab, motiveren de 

drie registratiehouders met de volgende punten:  

• De omvang van de studiepopulatie. In de FOCUS studie zijn in totaal 838 

patiënten geïncludeerd waarvan 509 patiënten met chronische migraine (7). 

Ashina et al. (2018) includeerde 453 CM patiënten (voor erenumab) (8) en in 

de CONQUER trial werden 462 patiënten geïncludeerd (dit waren zowel EM als 

CM patiënten)(9).  

• Striktere inclusie criteria. In de FOCUS studie waren studiedeelnemers verplicht 

om gedocumenteerd falen op migraine profylactica te hebben. Dit is in 

tegenstelling tot de LIBERTY studie (10) (voor erenumab) en de Ashina et al. 

(2018) studie voor chronische migraine (7) waar gebruik wordt gemaakt van 

zelf-gerapporteerd falen op de migraine medicaties.  

• Publicatie van de studie op het keuze moment van de dataset. De FOCUS 

dataset van fremanezumab is gepubliceerd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 

CONQUER studie van galcanezumab (9). 

 

Het Zorginstituut is er op basis van bovenstaande argumentatie niet van overtuigd 

dat de beschikbare data van fremanezumab overduidelijk geschikter zijn dan die 

van de andere twee geneesmiddelen. Voornamelijk argumenten een en drie die door 

de registratiehouder worden aangedragen lijken niet heel hard omdat de KEA 

voornamelijk is gericht op de niet gepubliceerde post-hoc analyse met kleine 

patiënten aantallen. Aan de andere kant lijkt er ook geen reden te zijn om aan te 

nemen dat de data van fremanezumab significant afwijken van de data van de 

andere twee geneesmiddelen.  

 

De post-hoc subgroep analyse gebaseerd op de FOCUS studie laat een daling zien in 

het aantal maandelijkse migraine dagen (MMD) -2,9 [BI: -4,75, -1,00 p=0,0029] 

(maandelijkse toediening) en -2,6 [BI: -4,51, -0,63 p=0,0099] (toediening per 

kwartaal) ten opzichte van placebo. Hierin werd de subgroep volgens de 

vergoedingsaanvraag geanalyseerd: chronische migraine patiënten die hebben 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor fremanezumab (Ajovy®) bij de profylaxe van chronische migraine 

bij volwassenen nadat zij op topiramaat of valproaat en botulinetoxine A hebben gefaald | 26 april 2021 

 

2020043682 Pagina 17 van 73 

gefaald op topiramaat of valproaat en botulinetoxine A. De studies van erenumab en 

galcanezumab laten een daling zien in dezelfde orde van grootte. 

Zo laat de post-hoc subgroep analyse van Ashina et al. (2018) (8), gericht op 

toediening van erenumab bij chronische migraine patiënten, op beide 

doseringsopties (70mg (n=191) en 140mg (n=190)) een daling in maandelijkse 

migraine dagen (MMD) zien ten opzichte van placebo (n=286). Bij de doseringsoptie 

van 70mg is een daling in MMD ten opzichte van placebo te zien van -2,5 [BI: -3,8, 

-1,2 p<0,001] (gefaald op ≥1 preventieve migraine behandeling) en -2,7 [BI: -4,2, 

-1,2 p<0,001] (gefaald op ≥2 preventieve migraine behandeling). De doseringsoptie 

van 140mg liet ten opzichte van placebo een daling te zien in MMD van -3,3 [BI: -

4,6, -2,1 p<0,001] (gefaald op ≥1 preventieve migraine behandeling) en -4,3 [BI: -

5,8, -2,8 p<0,001] (gefaald op ≥2 preventieve migraine behandeling). De 

CONQUER studie (9) voor galcanezumab laat een daling in het aantal MMD zien van 

-3,7 [BI: -5,2, -2,2 p<0,0001] voor de chronische migraine studiepopulatie (totaal 

n=193 en galcanezumab n=95) met gedocumenteerd falen op 2 tot 4 preventieve 

migraine medicaties ten opzichte van placebo (n=98).  

 

Conclusie interventie: 

Het Zorginstituut heeft op dit moment geen bezwaar bij de keuze voor 

fremanezumab. 

2.3 Vergelijkende behandeling 

Wanneer chronische migraine patiënten gefaald hebben op twee categorieën 

profylactica zijn er geen andere behandelopties meer die worden geadviseerd door 

de NHV. Daarom wordt de behandeling met fremanezumab vergeleken met best 

ondersteunende zorg (BSC). BSC bestaat enkel uit acute migrainemedicatie.  

 

Het doel van acute migrainemedicatie is het hanteerbaar maken van de migraine 

door de ernst van de hoofdpijn te verlichten en de duur ervan te verkorten. In 

Nederlandse richtlijnen zijn drie groepen beschikbaar: paracetamol, NSAID’s en 

triptanen. Eventueel kan bij misselijkheid en braken een anti-emeticum genomen 

worden (11). 

 

Conclusie vergelijkende behandeling: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de vergelijkende behandeling. 

2.4 Klinische uitkomsten 

 

De FOCUS studie is de primaire basis voor input van het economische model. Dit 

zijn de resultaten gebaseerd op de totale chronische migraine populatie uit de 

FOCUS studie. Voor chronische migraine patiënten is fremanezumab geassocieerd 

met een significante vermindering in het aantal maandelijkse migraine dagen 

(MMD). Dit is inzichtelijk gemaakt in Figuur 1 voor de gehele studie populatie, 

episodische- en chronische migraine populatie uit de FOCUS studie. De least squares 

mean (LSM) verandering ten opzichte van baseline is voor de maandelijkse 

fremanezumab toediening -4,5 MMD (p<0,0001 vs. placebo); bij de toediening per 

kwartaal is dit -3,9 MMD (p<0,0001 vs. placebo) en bij placebo -0,7 MMD (7).  
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Figuur 1 Veranderingen in aantal maandelijkse migrainedagen ten opzichte van 
baseline gedurende 12 weken FOCUS studie. 

 

De post-hoc subgroep analyse is gebaseerd op de FOCUS studie. Hierin wordt onder 

andere de subgroep volgens de vergoedingsaanvraag geanalyseerd: chronische 

migraine patiënten die hebben gefaald op topiramaat of valproaat en botulinetoxine 

A. De LSM verandering ten opzichte van baseline is -3,6 MMD [BI -5,1, -2,01] voor 

de maandelijkse toediening en -3,9 MMD [BI -5,31, 2,40] bij een toediening per 

kwartaal en bij placebo -1,0 MMD [BI -2,60, 0,63]. Ten opzichte van placebo zijn dit 

dus dalingen in MMD van -2,9 [BI: -4,75, -1,00 p=0,0029] (maandelijkse 

toediening) en -2,6 [BI: -4,51, -0,63 p=0,0099] (toediening per kwartaal). Voor de 

specifieke subgroep populatie (de chronische migraine populatie met het falen op 

topiramaat/valproaat en botox) is geen apart figuur waarin de verandering in MMD 

inzichtelijk wordt gemaakt.  

 

Daarnaast worden response rates gebruikt in het economische model om responders 

van non-responders te onderscheiden. Deze gegevens zijn afkomstig uit de post-hoc 

subgroep analyse. Voor de behandeling met fremanezumab (maandelijks of per 

kwartaal) laat na 12 weken 40,82% van de patiënten een respons zien. In de 

placebo groep is dit 12,50% van de patiënten na 12 weken. De lange termijn 

effecten worden besproken in hoofdstuk 2.8.2 over extrapolatie.  

De non-responders blijven gedurende 12 weken op de behandeling waarna ze 

terugkeren naar aantal MMDs van placebo non-responders. 

 

In de FOCUS studie zijn enkele patiënt-gerapporteerde uitkomsten meegenomen.  

Blijvende verbeteringen werden gezien in hoofdpijn-gerelateerde beperkingen, 

gebaseerd op HIT-6 en MIDAS scores. Ook zijn er verbeteringen gerapporteerd in 

werkproductiviteit, depressiestatus en invaliditeit. Met behulp van de onderstaande 

vragenlijsten zijn utiliteiten voor gezondheidstoestanden in de patiëntenpopulatie uit 

de FOCUS studie verzameld. In vergelijking met placebo zijn voor beide 

fremanezumab toedieningen significant grotere verbeteringen gerapporteerd. 

• Migraine specifieke kwaliteit van leven (MSQoL) (p<0,0001) 

• EuroQol-5 dimensie (EQ-5D) (p=0,0002 maandelijks en p=0,0426 kwartaal). 
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2.5 Tijdshorizon 

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

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

behandelingen. Patiënten starten in het model als zij 47 jaar zijn, hierbij wordt de 

maximale leeftijd van patiënten op 100 jaar gezet. De registratiehouder is derhalve 

uitgegaan van een tijdshorizon van 53 jaar. In het laatste jaar zijn alle patiënten 

overleden in het model. Dit staat gelijk aan een levenslange tijdshorizon.  

Het Zorginstituut kan zich vinden in deze tijdshorizon.  

2.6 Analyse techniek 

Indien er sprake is van een therapeutische meerwaarde dient een 

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

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

kosteneffectiviteit van behandeling met fremanezumab aan te kunnen tonen. 

2.7 Economisch model 

2.7.1 Modelstructuur en gezondheidstoestanden 

In Figuur 2 is de modelstructuur weergegeven. In het economische model is gebruik 

gemaakt van een combinatie van een initiële beslisboom (de eerste 12 weken van 

het model) en een semi-markov model. In het model starten patiënten dus ofwel 

met fremanezumab ofwel met placebo. Na 12 weken wordt de ‘behandeling’ 

geëvalueerd en wordt bepaald of de patiënt een responder of een non-responder is. 

Een patiënt wordt als ‘responder’ aangemerkt bij ten minste 30% reductie in het 

aantal MMD’s, anders is hij een ‘non-responder’. Belangrijk om hierbij op te merken 

is dat zowel patiënten op fremanezumab als op placebo tot een responder 

geclassificeerd kunnen worden. Alleen ‘responders’ zullen vervolgens de behandeling 

voortzetten, ‘non-responders’ staken de behandeling en ontvangen alleen BSC. Dit 

is voornamelijk relevant voor de patiënten die zijn toegewezen aan de 

fremanezumab behandeling, wanneer zij deze behandeling staken gaan zij over naar 

BSC. Ongeacht responder of non-responder krijgt de placebo groep altijd BSC 

toegediend.  

 

Bovenstaande modelstructuur sluit aan bij het voorstel van de NHV dat zij 

recentelijk hebben opgesteld in het kader van de behandeling met CGRP-remmers. 

Zij stellen voor om patiënten een proefbehandeling te geven van 12 weken en 

vervolgens alleen de behandeling voort te zetten wanneer (chronische) migraine 

patiënten minimaal een 30% verbetering laten zien in het aantal MMD’s. 

 

In het model worden patiënten verdeeld over 29 gezondheidstoestanden die het 

aantal migraine dagen per maand reflecteren. Aan deze gezondheidstoestanden zijn 

utiliteiten en kosten verbonden. Er zijn 29 gezondheidstoestanden voor patiënten 

‘onder behandeling’ en 29 gezondheidstoestanden voor patiënten ‘niet onder 

behandeling’. Dit is gedaan omdat er bijvoorbeeld utiliteitsverschillen zijn bij een 

gelijk aantal migraine dagen voor patiënten wel/niet onder behandeling. Het is op 

dit moment niet duidelijk hoe het ‘onder behandeling’ zijn de gezondheid van de 

patiënten zou beïnvloeden. Het Zorginstituut heeft de registratiehouder gevraagd 

om een verklaring hoe patiënten met een gelijke gezondheidstoestand verschillende 

utiliteiten kunnen hebben en daarnaast om de aard en grootte van dit effect toe te 

lichten. De registratiehouder geeft aan dat er naast aantal migrainedagen ook 

aanvullende factoren een rol spelen bij de verschillen in utiliteiten zoals de duur en 

de ernst van de aanval. In de NICE beoordeling van galcanezumab en van 

erenumab werd dit punt ook ter discussie gesteld. Echter werd uiteindelijk wel door 

NICE geconcludeerd dat het acceptabel is om verschillende utiliteiten te gebruiken 
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voor ‘onder behandeling’ en ‘niet onder behandeling’.  

 

 
Figuur 2 Modelstructuur van het gecombineerde model voor fremanezumab bij 
profylaxe van chronische migraine bij volwassenen nadat zij op topiramaat of 
valproaat en botulinetoxine A hebben gefaald. 

2.7.2 Cyclusduur, cohortgrootte en modelinstroom 

Alle patiënten met chronische migraine starten met de behandeling van 

fremanezumab of BSC, nadat zij gefaald hebben op topiramaat of valproaat en 

botulinetoxine A. In het model wordt gebruik gemaakt van een theoretisch cohort. 

Het model heeft een cyclus lengte van 28 dagen (4 weken).  

 

Het Markov model bevat gezondheidstoestanden die overeen komen met het aantal 

MMD die een patiënt ervaart tijdens een model cyclus (4 weken). Er zijn 29 aparte 

gezondheidstoestanden voor patiënten ‘onder behandeling’ en patiënten ‘niet onder 

behandeling’. Dit model is gebruikelijk bij beoordelingen van migraine 

behandelingen omdat het gezien de aard van de aandoening belangrijk is een breed 

continuüm van gezondheidstoestanden te hebben. Zo kunnen de klinische data het 

best zichtbaar gemaakt worden in het model. 

 

De verdeling van patiënten over deze gezondheidstoestanden is gebaseerd op data 

uit de FOCUS studie, deze zijn verzameld op week 0, week 4, week 8 en week 12. 

De registratiehouder heeft op basis van individuele patiëntgegevens enkele 

modellen gefit om te komen tot een plausibele spreiding van patiënten over 

gezondheidstoestanden. Dit is apart gedaan voor elk meetmoment. De keuze voor 

de beste fit is gedaan op basis van de totale CM-FOCUS populatie. De 

registratiehouder komt op basis van een analyse omtrent de beste statische fit (AIC 

en BIC) uit op een bèta binomiaal model. De statistische getallen zijn weergegeven 

in Tabel 2 en Tabel 3. Bèta-binomiale verdelingen werden afzonderlijk opgesteld 

voor de responders en niet-responders en voor patiënten die fremanezumab of BSC 

kregen. Voor week 4, 8 en 12 verandert het model naar een exponentieel model 

voor beide groepen non-responders.  
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Het aantal MMD op baseline (week 0) voor CM patiënten die voldoen aan de 

vergoedingsaanvraag zijn ontleend aan de post hoc subgroep analyse. Responders 

hadden hier op baseline 16,8 MMD en non-responders 20,4 MMD per 28 dagen. 

Daarbij merkt het Zorginstituut op dat de fit van de verdeling ten aanzien van de 

ruwe data niet optimaal is, zoals weergegeven in Figuur 3. De registratiehouder 

bevestigt dit maar geeft aan dat gebruik van een andere verdeling (zoals de 

negatief binomiale distributie) een soortgelijk resultaat geeft met diverse 

uitschieters. Het Zorginstituut vraagt zich af waarom de registratiehouder niet voor 

een cyclusduur van 3 maanden heeft gekozen, dit kan mogelijk de bèta binomiale fit 

verbeteren. Tevens worden na 3 maanden de 30% responders vastgesteld. De 

registratiehouder heeft hiervoor gekozen omdat in de klinische studie de 

evaluatiemomenten plaatsvinden na 4 weken.  

De registratiehouder heeft niet in een extra scenario analyse laten zien wat het 

effect is van het andere model (negatief binomiaal model) op de kosteneffectiviteit. 

 
Tabel 2: CM 30% responders sigma parameters en goodness of fit 

Distribution Placebo Fremanezumab AIC BIC 

Beta Binomial   

(Intra class correlation [ρ]) 

0.038 0.079 3258 3343 

Negative Binomial  

(Dispersion [φ]) 

0.052 0.159 3297 3332 

 
Tabel 3: CM 30% non-responders sigma parameters en goodness of fit 

Distribution Placebo Fremanezumab AIC BIC 

Beta Binomial   

(Intra class correlation [ρ]) 

0.096 0.092 4821 4934 

Negative Binomial  

(Dispersion [φ]) 

0.000 0.000 5119 5159 

 
  



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor fremanezumab (Ajovy®) bij de profylaxe van chronische migraine 

bij volwassenen nadat zij op topiramaat of valproaat en botulinetoxine A hebben gefaald | 26 april 2021 

 

2020043682 P agina 22 van 73 

 
Distributie 30% responder

 

 

Distributie 30% non-responder 

 
Figuur 3 Weergave hoe de patiënten in week 0 over de 29 gezondheidstoestanden 
zijn verdeeld. Hierbij worden de geobserveerde studie data op patiënt niveau (de 
blauwe staafjes) weergegeven naast het gefitte bèta binomiale model (de oranje 
staafjes). 

2.7.3 Perspectief 

Volgens de richtlijnen dienen farmaco-economische evaluaties vanuit een 

maatschappelijk perspectief uitgevoerd en gerapporteerd te worden, waarbij alle 

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

analyse meegenomen worden. De registratiehouder is uitgegaan van een 

maatschappelijk perspectief. 

2.7.4 Discontering 

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

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

zijn gedisconteerd met 1,5%. 

 

Discussie analyse techniek:  

De fit is niet altijd even goed door uitschieters en het Zorginstituut 

had graag in een scenario analyse willen zien wat de invloed is van 

het gebruik van een ander distributie type.  

 

Conclusie: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de analysetechniek zoals gebruikt voor de FE-

analyse. 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor fremanezumab (Ajovy®) bij de profylaxe van chronische migraine 

bij volwassenen nadat zij op topiramaat of valproaat en botulinetoxine A hebben gefaald | 26 april 2021 

 

2020043682 P agina 23 van 73 

2.8 Inputgegevens 

2.8.1 Transitiekansen: modelleren van de verandering in MMD 

 

Het model maakt gebruik van verschillende type transities tussen de verschillende 

gezondheidstoestanden. Het behandeleffect van een patiënt wordt bepaald door een 

verandering van de MMD. Wanneer het aantal MMD verandert door de behandeling 

kan een patiënt overgaan naar een andere gezondheidstoestand (minder MMDs). Bij 

het overgaan op een andere gezondheidstoestand hoort een andere gemiddelde 

MMD, op basis van deze gemiddelde MMD is de verdeling gebaseerd. In het begin 

(week 0 tot 12) zijn er dus transities om de 4 weken als gevolg van het 

behandeleffect, daarna alleen nog als patiënten de behandeling stoppen.  

 

Uit de post-hoc subgroep analyse (op basis van de FOCUS studie) van chronische 

migraine patiënten die op 2 categorieën migraineprofylactica hebben gefaald wordt 

klinische data gehaald over de verandering van het aantal MMDs vanaf week 0 tot 

het einde van de beoordelingsperiode (week 12) voor responders en non-

responders. In bijlage 1 zijn de verdelingen van de patiënten over de 29 

gezondheidstoestanden op week 4, 8 en 12 weergegeven voor responders en non-

responders en voor patiënten in de fremanezumab of placebo groep. Hierbij wordt 

de studie data op patiënt niveau afgezet tegen het bèta binomiale model. 

 

De absolute gemiddelde MMD waarden na 12 weken (het effectiviteitsmeetpunt) zijn 

berekend aan de hand van het bèta binomiale model. Dit is gedaan voor de 

responders en non-responders en voor patiënten die fremanezumab of placebo 

kregen. Met de absolute waarden wordt het relatieve behandeleffect ten opzichte 

van placebo berekend voor de responders en non-responders. Aan de hand van 

deze relatieve veranderingen in MMD wordt de distributie rondom de gemiddelde 

MMDs veranderd. Een overzicht van de absolute en relatieve MMD waarden die zijn 

gebruikt in het model zijn weergegeven in Tabel 4.  

 
Tabel 4 Gemiddelde MMD reductie versus placebo & absoluut gemiddelde MMD 
waarden na 12 weken voor CM-patiënten.  

 CM 30% response 

 R NoR 

Gemiddelde MMD reductie versus placebo 

Fremanezumab (12 weken) 3,42 -0,19 

Absolute gemiddelde MMD waarden op het effectiviteitsmeetpunt 

BSC (12 weken) 12,18 20,40 

Fremanezumab (12 weken) 8,76 20,59 

 

Het Zorginstituut vraagt zich daarnaast af of het gekozen model de situatie juist 

weergeeft. Wanneer appendix A van het technische rapport wordt geraadpleegd 

voor de details rondom het bèta binomiale model dan valt gelijk op dat de data op 

patiënt niveau uit de FOCUS studie niet goed aansluiten op het gebruikte model. 

Bijvoorbeeld de responders in de placebo groep in week 4 fitten slecht. De 

registratiehouder heeft de verdelingen van zowel het bèta binomiale model als het 

negatief binomiale model gepresenteerd samen met de studie data (zie bijlage 2).  

 

Wat daarnaast opvalt in het FE-model is dat de verdeling gebruikt om de data te 

fitten verandert voor beide groepen (fremanezumab en placebo) non-responders op 

week 4, 8 en 12. Op week 0 wordt een normale verdeling gebruikt voor alle 
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groepen. Vervolgens verandert de verdeling voor de non-responders van normaal 

naar exponentieel. De registratiehouder geeft aan dat met behulp van een 

exponentieel model het placebo effect wordt gemodelleerd.  

 

Discontinuatie behandeling 

In week 12 van de studie vindt een effectiviteitsbeoordeling plaats, dit sluit aan op 

het NHV advies. Wanneer onvoldoende effect (minder dan 30% afname van MMD) 

van de behandeling wordt gezien wordt de behandeling gestopt. Het Zorginstituut 

heeft aangegeven graag een scenarioanalyse te zien waarbij minder strikt met dit 

responsepercentage wordt omgegaan. De registratiehouder geeft aan dat door 

gebrek aan data en door de waarschijnlijkheid dat er niet minder strikt wordt 

omgegaan met het responspercentage, dit scenario niet is toegevoegd. De 

registratiehouder geeft aan dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er doorbehandeld 

wordt met CGRP-remmers als het responspercentage kleiner dan 30% wordt. Zij 

geven aan dit nagevraagd te hebben bij de NHV en zij wijzen op de mogelijke 

bijlage 2 voorwaarden die geformuleerd gaan worden.  

Het Zorginstituut vindt dit geen argument om niet in extra scenario’s te laten zien 

wat de invloed op de kosteneffectiviteit is als er in de klinische praktijk sommige 

patiënten nog doorbehandeld zullen worden bij bijvoorbeeld 20% respons. Enerzijds 

is het voor het Zorginstituut onduidelijk wat de status is van de vragen die door de 

registratiehouder aan de NHV zijn gesteld en de antwoorden daarop. Verder is dit 

rapport niet de plek om al vooruit te lopen op formulering van eventuele bijlage 2 

voorwaarden.  

Het niet uitvoeren van dit scenario maakt de onzekerheid over de kosteneffectiviteit 

alleen maar groter.   

 

De registratiehouder heeft in het model verder enkele stopregels toegevoegd. 

Allereerst worden migraine patiënten op behandeling met een CGRP-remmer 6-

maandelijks gemonitord op de effectiviteit en veiligheid van de behandeling 

(bijwerkingen) (12).  

De registratiehouder heeft hiervoor de 52 weken durende gerandomiseerde, 

dubbelblinde, parallel groep, fase 3 studie van Goadsby et al. (2020) gebruikt. De 

meest voorkomende bijwerkingen die tot discontinuatie leiden zijn reacties op de 

injectieplaats en een verhoging van het gewicht.  

In het model heeft de registratiehouder de discontinuatie cijfers van Goadsby et al. 

(2020) gekoppeld aan de 6-maandelijkse monitoring. Dit komt volgens 

berekeningen van de registratiehouder neer op een discontinuatie van 2% elke 6 

maanden. Om het effect van discontinuatie door bijwerkingen te tonen heeft de 

registratiehouder al bij de eerste indiening een scenario ‘no Netherlands assessment 

rule’ toegevoegd.  

In de nieuw beschikbare 12 weken open-label extensie studie van de FOCUS studie 

is te zien dat 2% van de placebo patiënten en <1% van de fremanezumab patiënten 

met behandeling stoppen vanwege bijwerkingen. In een alternatieve base-case 

analyse zoals toegevoegd door de registratiehouder is 1% discontinuatie door 

bijwerkingen aangehouden.  

 

Daarnaast vindt discontinuatie plaats op basis van de leeftijd van de patiënten. De 

registratiehouder baseert dit op het advies van de NHV waarin gesteld wordt dat er 

een natuurlijk verloop is waarbij de prevalentie van migraine afneemt vanaf 55 jaar 

(12).  

De afname van prevalentie wordt door de registratiehouder verwerkt in het model. 

Hierbij wordt de aanname gemaakt dat er maandelijks een klein percentage met de 

behandeling stopt. Om dit te modelleren heeft de registratiehouder gebruik gemaakt 

van advies van de NHV. 

De registratiehouder heeft dit berekend op basis van de afname van de één-
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jaarsprevalentie, welke tussen de 20 en 55 jaar op 15% ligt en op 75 jarige leeftijd 

nog slechts 5% bedraagt. Dit komt neer op een afname van 10% (15% naar 5%) in 

20 jaar tijd. Wat neerkomt op het stoppen van 0,45% van de patiënten per cyclus. 

Het Zorginstituut merkt op dat de registratiehouder de aanname heeft gedaan dat 

de patiënten die stoppen met de behandeling door leeftijd terugkeren naar dezelfde 

MMD als gezien in de BSC arm. Hierbij wordt de vraag gesteld of dit wel juist is en 

of deze patiënten niet eerder een laag aantal of zelfs 0 MMDs toegewezen zouden 

moeten krijgen in plaats van de MMDs van de BSC arm (dit geldt voor beide 

behandelarmen). De registratiehouder geeft aan dat patiënten zonder migraine 

inderdaad in de toestand van 0 MMDs terecht zouden moeten komen. Echter omdat 

beide behandelgroepen als de migraine verdwijnt in dezelfde MMD toestand komen, 

zal dat geen invloed hebben op de ICER beargumenteert de registratiehouder. Dit 

argument is formeel alleen juist als ofwel a) de verhouding tussen het aantal 

patiënten dat door het verdwijnen van migraine in dezelfde MMD toestand 

terechtkomt in de interventie en BSC arm gelijk blijft over de tijd, of b) er niet 

gedisconteerd wordt. Het Zorginstituut verwacht dat hier niet aan wordt voldaan, en 

dan kan deze toewijzing aan een incorrecte MMD toestand wel (kleine) invloed 

hebben op de ICER.  

De registratiehouder heeft scenarioanalyses meegenomen waarbij de 

discontinuatiepercentages bij de 6-maandelijkse monitoring en op basis van leeftijd 

op 0% zijn gezet. Uit de resultaten van deze scenario analyses blijkt echter dat dit 

effect beperkt is, en geen invloed heeft op de conclusies. 

2.8.2 Extrapolatie 

De klinische data zijn verkregen over een beperkte periode van 12 weken en worden 

in het model geëxtrapoleerd tot 58 jaar, wat gelijk staat aan levenslang. 

 

De totale studieperiode van FOCUS bestaat uit een screening, opstartperiode van 28 

dagen, 12 weken dubbelblinde placebo gecontroleerde periode, 12 weken open label 

en tot slot een follow-up bezoek na 6 maanden na de laatste dosis fremanezumab. 

Alleen de klinische resultaten van de 12 weken dubbelblinde, placebo 

gecontroleerde periode zijn meegenomen in de studie (en dus het model).  

  

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

er een extrapolatie gedaan van de data. De tijdshorizon is levenslang met een 

maximale leeftijd van 100 jaar. De registratiehouder heeft de data van de 

langetermijnstudie van Goadsby et al. (2020) gebruikt voor de extrapolatie (13). 

Deze langetermijnstudie van Goadsby et al. (2020) is een 52 weken durende 

gerandomiseerde, dubbelblinde, parallel groep, fase 3 studie. Hierin zijn in totaal 

1.110 CM patiënten en 780 EM patiënten geïncludeerd. Dit zijn zowel patiënten die 

de pivotal HALO (CM en EM) studies hebben voltooid, als nieuwe patiënten (14). 

 

Wanneer het Zorginstituut een vergelijking maakt van de exclusiecriteria van de 

studies: FOCUS en HALO-CM valt op dat deze studiepopulaties niet vergelijkbaar 

zijn. De HALO studies sloten juist patiënten uit die al 2 eerdere profylactica hebben 

gebruikt, terwijl de FOCUS studie juist alleen deze groep patiënten includeerde. 

Daarnaast wordt in de langetermijnstudie van Goadsby et al. (2020) geen gebruik 

gemaakt van een placebo groep. Het is dus mogelijk dat de FOCUS studie een 

studiepopulatie heeft met ernstigere chronische migraine gevallen.  

 

Het Zorginstituut merkt op dat de uitkomsten met betrekking tot vermindering van 

het aantal MMD in de lange termijn studie erg verschillen in vergelijking met de 

FOCUS studie. In de studie van Goadsby et al. (2020) laat fremanezumab een 

aanhoudende verbetering zien van -7,2 MMD (maandelijkse toediening) en -8,0 

MMD (toediening per kwartaal) gemeten van start van de langetermijnstudie tot 12 
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maanden (zie Figuur 4). Terwijl in de FOCUS studie voor de CM populatie een 

verandering zichtbaar was van -4,5 MMD (maandelijkse toediening) en -3,9 MMD 

(toediening per kwartaal).  

 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat patiënten die de HALO-CM studie hebben 

voltooid de keuze hebben om mee te doen aan de lange termijn studie. 

Waarschijnlijk gaan patiënten enkel door met fremanezumab wanneer zij hier baat 

bij hebben. Dit is vervolgens terug te zien in een grotere vermindering van het 

aantal MMDs.  

 

Hoewel de Goadsby studie dus laat zien dat het behandeleffect in ieder geval wel 12 

maanden lijkt aan te houden, is de bruikbaarheid van deze studie toch vrij beperkt. 

Dit komt doordat de patiënten in die studie dus niet goed aansluiten bij de patiënten 

in het model. Daarnaast heeft het model een doorlooptijd van enkele tientallen jaren 

terwijl de Goadsby studie enkel gegevens toont met een follow-up van één jaar. Er 

bestaat dus een grote onzekerheid over de duur van het behandeleffect van de 

CGRP remmers. De registratiehouder geeft aan dat er geen andere lange termijn 

gegevens beschikbaar zijn voor de specifieke patiënten populatie die voor 

fremanezumab in aanmerking komen. 

 

De registratiehouder heeft een scenario analyse toegevoegd waarin het 

behandeleffect over de tijd gedeeltelijk afneemt. Hierin neemt het effect van de 

fremanezumab behandeling lineair af over een tijdsperiode van 10 jaar, uitkomend 

op gelijke gemiddelde MMDs voor fremanezumab en placebo.  

 

 
Figuur 4 Gemiddelde verandering in maandelijks aantal migrainedagen voor CM 
patiënten (Goadsby et al. (2020). 

 

2.8.3 Utiliteiten 

 

Voor het bepalen van de utiliteiten van de gezondheidstoestanden heeft de 

registratiehouder de FOCUS studie als uitgangspunt genomen. De registratiehouder 

beschrijft dat in deze studie gebruik is gemaakt van de EQ-5D-5L vragenlijst en de 

migraine specifieke vragenlijst de kwaliteit van leven MSQoL. Laatstgenoemde is 

gemapt naar de EQ-5D-3L schaal met behulp van algoritmes van Gillard et al. 
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(2012) (15). Beide vragenlijsten zijn door alle FOCUS patiënten (N=837) op drie 

momenten ingevuld tijdens geplande bezoeken aan de kliniek. Bij aanvang van de 

studie (week 0), het einde van eerste behandelmaand (week 4) en het einde van de 

dubbelblinde behandelperiode (week 12). 

 

Volgens de registratiehouder beoordeelt de EQ-5D-5L bij migraine niet nauwkeurig 

de kwaliteit van leven van deze patiënten. De gegevens worden alleen verzameld 

tijdens kliniekbezoeken waardoor de impact van migraineaanvallen op de kwaliteit 

van leven gemist wordt. Hierbij wordt aangenomen door de registratiehouder dat 

het onwaarschijnlijk is dat een patiënt met een migraineaanval de kliniek bezoekt. 

De registratiehouder is om deze reden van mening dat de MSQoL meer geschikt is 

voor migraine patiënten omdat het een terugroepperiode (recall) van vier weken 

heeft. Hierdoor beoordeelt de vragenlijst de algehele kwaliteit van leven inclusief de 

impact van migraine aanvallen. Daarnaast meet de MSQoL de impact van migraine 

op dagelijkse sociale en werk gerelateerde activiteiten en het emotioneel 

functioneren.  

 

De analyse met betrekking tot de utiliteit gegevens werd uitgevoerd op de patiënt 

level data van de volledige FOCUS trial populatie, dit zijn dus zowel EM als CM 

patiënten. Het Zorginstituut is benieuwd naar de uitgesplitste utiliteiten voor beide 

groepen patiënten en heeft  verzocht om deze utiliteiten inzichtelijk te maken. De 

registratiehouder heeft deze uitgesplitste utiliteiten niet inzichtelijk gemaakt omdat 

ze meent dat die splitsing de onzekerheid laat toenemen. Zorginstituut Nederland 

vindt het logisch dat deze splitsing de onzekerheid laat toenemen, en daarnaast 

beïnvloedt dit wellicht de ICER. Dit is juist de reden voor dit verzoek aan de 

registratiehouder.  Door de utiliteiten van EM en CM samen te gebruiken maakt deze 

minder geschikt voor de patiëntenpopulatie waarin we geïnteresseerd zijn.  De data 

werd voor de analyse door de registratiehouder gesplitst in ‘op behandeling’ en ‘niet 

op behandeling’. De registratiehouder heeft gekozen voor een bèta regressie model 

omdat deze de beste statistische fit op basis van de BIC liet zien.  

 

Uit dit model komen de utiliteit waarden welke zijn gebruikt in de kosteneffectiviteit 

analyse.  

• De ‘niet op behandeling’ utiliteiten worden gebruikt voor placebo en patiënten 

die gestopt zijn met de behandeling. 

• De ‘op behandeling’ utiliteiten worden gebruikt voor patiënten die 

fremanezumab krijgen 

De keuze om de utiliteiten voor deze groepen apart te bepalen reflecteert de 

klinische data waar de actief behandelde patiënten een betere kwaliteit van leven 

lieten zien vergeleken met de placebo groep bij gelijke MMD. In Tabel 5 en Tabel 6 

zijn de utiliteiten naar gezondheidsstaten (MMD) voor beide groepen (‘niet op 

behandeling’ en ‘op behandeling’) voor de EQ-5D en MSQoL weergegeven.  

 

Het Zorginstituut heeft een vraag over de splitsing van utiliteiten naar ‘op 

behandeling’ en ‘niet op behandeling’ in de basecase analyse. De registratiehouder 

geeft aan dat de utiliteiten middels de MSQoL de impact van migraine op onder 

andere sociale activiteiten en werk mee wordt genomen. Daarom vraagt het 

Zorginstituut zich af of de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven voordelen 

naast de vermindering van maandelijkse migraine dagen niet al voldoende 

gevangen zijn met de MSQoL vragenlijst. Het Zorginstituut heeft het idee dat er 

misschien een dubbeltelling wordt gemaakt van voordelen in utiliteiten die al zijn 

meegenomen in de vragenlijst. De registratiehouder geeft aan dat er naast aantal 

migrainedagen ook aanvullende factoren een rol spelen bij de verschillen in 

utiliteiten zoals de duur en de ernst van de aanval. In de NICE beoordeling van 

galcanezumab en van erenumab werd dit punt ook ter discussie gesteld. Echter 
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werd uiteindelijk wel door NICE geconcludeerd dat het acceptabel is om 

verschillende utiliteiten te gebruiken voor ‘onder behandeling’ en ‘niet onder 

behandeling’.  

Verder heeft de registratiehouder in een scenarioanalyse de utiliteiten voor de 

patiënten in de groepen ‘on treatment’ en ‘off treatment’ aan elkaar gelijkgesteld. 

Hierbij wordt verondersteld dat de behandeling geen effect heeft op de kwaliteit van 

leven. Derhalve worden de utiliteiten van off treatment gebruikt voor alle patiënten.  

 

Voor de berekening van de utiliteiten is niet het Nederlandse EQ-5D tarief gebruikt. 

De registratiehouder geeft aan dat dit komt omdat er in het model uitgegaan is van 

de MSQoL-waarden en daarmee is het niet mogelijk om de utiliteiten naar 

Nederlandse tarieven om te zetten. De reden hiervoor is dat er met de MSQoL-

methode geen EQ-5D staten bekend zijn. De MSQoL-waardes zijn met behulp van 

directe mapping omgezet naar EQ-5D waardes. Dit maakt het onmogelijk om het 

conversie algoritme toe te passen en daarmee de utiliteiten op basis van de MSQoL-

methode om te zetten naar Nederland specifieke tarieven.  

  

Het valt op dat de verschillen tussen de vragenlijsten groot zijn. De ene vragenlijst 

komt op veel hogere waarden uit vergeleken met de andere. Bijvoorbeeld de 

utiliteiten voor 0 MMD zijn bij de MSQoL vragenlijst 0,76 en 0,79 (niet en wel op 

behandeling) en bij de EQ-5D vragenlijst zijn deze waarden 0,95 en 0,96 (niet en 

wel op behandeling). Dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat de 

MSQoL de impact van migraine aanvallen, zoals al benoemd, beter meet en 

meeneemt in de vragenlijst.  

 

Het Zorginstituut merkt daarnaast ook op dat vanaf 19 MMD tot en met 28 MMD in 

de EQ-5D vragenlijst de verschillen in utiliteiten gelijk zijn aan elkaar of zelfs hoger 

zijn voor patiënten die niet onder behandeling van fremanezumab zijn. Dit is 

bijvoorbeeld te zien wanneer utiliteiten tussen de groepen met 28 MMD naast elkaar 

worden gezet: 0,70 zonder behandeling versus 0,68 met behandeling. De 

registratiehouder geeft aan dat dit waarschijnlijk wordt veroorzaakt doordat bij de 

hogere MMD-waardes (en dus ernstigste stadia van de ziekte) het behandelvoordeel 

kleiner is dan bij de minder aangedane patiënten. Er wordt verwacht dat elk 

voordeel van de behandeling boven dat van de reductie in MMDs lager zal zijn bij de 

patiënten die het meest ernstigst door de ziekte worden getroffen. Aangezien zij nog 

steeds een ernstige ziekte ervaren.  

 

De registratiehouder valideert de utiliteitsscores van zowel de EQ-5D-5L en de 

MSQoL (gemapt naar EQ-5D-3L). De validatie van de utiliteitsscores van de EQ-5D-

5L doet de registratiehouder aan de hand van de studie van Xu et al. (2011)(16). In 

deze studie zijn gemiddelde utiliteiten berekend voor migrainepatiënten met 

ernstige pijn en gematigde pijn op het moment van een migraineaanval en op een 

pijnvrije dag op basis van het aantal patiënten per groep (n=63 voor patiënten met 

ernstige pijn en n=176 voor patiënten met gematigde pijn). Hieruit kwam een 

gemiddelde utiliteit van 0,685 tijdens een migraine aanval en de gemiddelde utiliteit 

voor een pijnvrije dag is 0,952. De registratiehouder doet hierbij de aanname dat 

deze range gelijk is aan de uitersten van de range van maandelijkse migraine dagen 

0 MMD en 28 MMD. Deze cijfers zijn in dezelfde orde voor 0 MMD en 28 MMD 

vergeleken met de verkregen utiliteiten gebruikt in het model. Het Zorginstituut 

vraagt zich af hoe de validatie precies is uitgevoerd. Ook wil het Zorginstituut graag 

meer informatie over de utiliteiten die zijn gebruikt. Is 0,685 het gemiddelde van 

ernstige en gematigde pijn? Het Zorginstituut merkt daarnaast op dat een utiliteit 

van 0,685 redelijk hoog is voor een patiënt die de gehele maand (28 dagen) 

migraine heeft.  
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De validatie van de gemapte utiliteitsscores van de MSQoL vragenlijst wordt gedaan 

met behulp van de studie van Lipton et al. (2018) (17). In deze studie werd het 

effect van erenumab onderzocht vanuit een VK perspectief. De gemapte EQ-5D 

waardes vanuit de MSQoL methode in Lipton et al. (2018) zijn voor patiënten op 

behandeling ongeveer 0,03 hoger en voor patiënten zonder behandeling ongeveer 

0,05 hoger vergeleken met de utiliteiten op basis van de FOCUS studie. Bijvoorbeeld 

op 0 MMD is de utiliteit 0,823 op behandeling in de Lipton studie vergeleken met 

0,795 in de FOCUS studie.  

 
Tabel 5 Utiliteiten voor elke gezondheidstoestand (MMD) gebruik gemaakt van 
MSQoL gemapt naar EQ-5D-3L

 

 
Tabel 6 Utiliteiten voor elke gezondheidstoestand (MMD) gebruik gemaakt van EQ-
5D-5L 

 
In de scenarioanalyses zijn alternatieve utiliteiten gekozen om de invloed daarvan 

op de kosteneffectiviteit te bepalen. Hiervoor worden de utiliteiten gebruikt zoals 

genoemd in de studies van Sussman et al. (2018) en Giannouchos et al. (2019) (18, 

19). Deze studies hebben utiliteiten verzameld met behulp van de International 

Burden of Migraine Study (IBMS) survey welke naar EQ-5D resultaten zijn omgezet. 

In deze studies worden de utiliteiten per MMD categorie ingedeeld (bijv. 0-3 MMD). 

Dit wordt weergegeven in Tabel 7.  
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Tabel 7 Utiliteiten gebruikt in de scenarioanalyse: ‘aangepaste utiliteiten’. 

 

De registratiehouder kiest ervoor om in het model geen disutiliteiten op te nemen 

voor bijwerkingen. Hiervoor worden de volgende redenen genoemd: bijwerkingen 

komen niet vaak voor, zijn vaak niet ernstig en worden evenveel gezien in beide 

groepen (fremanezumab en placebo).  

 

Discussie utiliteiten: 

• Een goede verklaring van de registratiehouder ontbreekt waarom er is gekozen 

om de utiliteiten voor EM en CM uit de FOCUS studie samen te nemen en niet 

te splitsen in de base case.  

• Inzicht ontbreekt in de redenering van de validatie voor de EQ-5D utiliteiten 

van Xu et al. 2011.  

 

Conclusie utiliteiten: 

Het Zorginstituut sluit zich aan bij de mening van de registratiehouder dat de 

MSQoL de meest representatieve/realistische methode is voor de algehele kwaliteit 

van leven voor patiënten met migraine. Het wordt meer waarschijnlijk geacht dat 

een patiënt met 28 migrainedagen per maand eerder een kwaliteit van leven heeft 

van 0,318 (MSQoL) dan 0,68 (EQ-5D). Om deze reden worden in de resultatensectie 

alleen de resultaten met betrekking tot de MSQoL gepresenteerd. De EQ-5D 

resultaten zullen worden meegenomen in een scenario. 

2.8.4 Kosten 

Uitgaande van het maatschappelijk perspectief kunnen er drie kostencategorieën 

worden onderscheiden, namelijk kosten binnen de gezondheidszorg, kosten van 

patiënten en familie en kosten in andere sectoren.  

 

De registratiehouder heeft kosten binnen de gezondheidszorg, patiënt en 

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

zorg/mantelzorg kosten zijn niet meegenomen in de base-case.  

 

De kosten zijn geïndexeerd voor het jaar 2020 in de aangepaste base-case analyse. 

De registratiehouder heeft de kosten uit het juiste kostenjaar toegevoegd in een 

nieuwe base case analyse.  

 

Kosten binnen de gezondheidszorg 

Binnen de kostencategorie kosten binnen de gezondheidzorg vallen twee soorten 

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

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

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

behandeling van bijwerkingen van een interventie behoren ook in deze 

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

voordoen in gewonnen levensjaren, ook wel bekend als indirecte medische  kosten. 

Het betreft hier alle medische kosten die optreden als gevolg van het 
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levensverlengende effect van een interventie. Wanneer een interventie de 

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

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

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

meegenomen te worden in een scenario analyse. 

 

Geneesmiddelkosten – kosten in verband met de interventie 

De directe gezondheidszorgkosten die in het model zijn opgenomen bestaan uit de 

geneesmiddelenkosten van fremanezumab en triptanen als acute migraine 

medicatie.    

 

In Tabel 8 staan de kosten en het behandelregime van fremanezumab waar van uit 

wordt gegaan in het model. De AIP van fremanezumab van fremanezumab bedraagt 

€470,73 voor een subcutane injectie van 225mg per maand. 

 
Tabel 8 Behandelregime en geneesmiddelkosten 

Fremanezumab base case 

Dosering 225mg  

Doseringsfrequentie 1x per maand 

Aantal eenheden/behandeling 1 injectie per behandeling 

Inkoopkosten per eenheid (AIP) €470,73 

Aantal toepassingen per jaar 12 

Toediening Subcutaan  

 

Naast de geneesmiddelkosten zijn er ook kosten gerelateerd aan de toediening. De 

registratiehouder gaat uit van €104,66 bij de eerste toediening. Dit is gebaseerd op 

de kostenhandleiding (één bezoek neuroloog, specialist ziekenhuis).  

 

De eerste toediening van fremanezumab vindt plaats in het ziekenhuis door de 

behandelend neuroloog. Hierdoor zullen de kosten omtrent een injectie met 

fremanezumab in de eerste cyclus bestaan uit: de kosten van de injectie 

fremanezumab, de kosten van een bezoek aan de neuroloog en de reiskosten. Vanaf 

de tweede cyclus zullen de kosten alleen bestaan uit de kosten van de injectie met 

fremanezumab, ervan uitgaande dat patiënten zichzelf kunnen injecteren.  

 

De acute migraine medicatie die in het model gebruikt wordt zijn triptanen. Het 

aantal gebruikers van de triptanen worden verkregen uit de GIP databank (20). De 

prijzen van de verschillende triptanen zijn verkregen via medicijnkosten.nl. In het 

model worden de gewogen gemiddelde kosten per DDD triptaan gebruikt. 

Uiteindelijk komt dit neer op een bedrag van €0,39. De frequentie van het gebruik 

van triptanen per cyclus is variabel op basis van de aantal MMD.  

 

Gezondheidszorgkosten – kosten gerelateerd aan routine zorg migraine  

De kosten die in het model worden meegenomen zijn de bezoeken van huisarts, de 

spoedeisende hulp en neuroloog, monitoringskosten en opnamekosten op de 

neurologie afdeling. Tabel 9 geeft een overzicht van de kosten meegenomen in het 

model gerelateerd aan de zorg van migraine patiënten.  

Het gebruik van bovengenoemde vormen van gezondheidszorg is gebaseerd op de 

ziektelaststudie van Vo et al. (2018)(21). Dit is een cross-sectional analyse op basis 

van survey data in Europa. In de studie worden de vormen van zorggebruik 

gekoppeld aan hoofdpijndagen in de volgende ranges: 0, 1-3, 4-7, 8-14 en meer 

dan 15. Deze ranges komen rechtstreeks uit de NICE beoordeling van erenumab. In 

deze NICE submissie is zorggebruik per 12 weken weergegeven, en om de cyclus 

van 4 weken aan te houden heeft de registratiehouder het zorggebruik door 3 
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gedeeld. Het zorggebruik is niet gedetailleerder gerapporteerd dan bovenstaande 

ranges. De waarden die gebruikt zijn betreffen gemiddelden van de ranges.  

De hoofdpijndagen worden door gebruik van de Vo et al. studie gelijkgesteld aan de 

maandelijkse migraine dagen. De registratiehouder bevestigt dat dit een limitatie is 

maar geeft ook aan dat dit een conservatieve aanname is en waarschijnlijk tot een 

onderschatting van de kosten leidt. Deze aanname zal in termen van mogelijke 

kostenvoordelen door de behandeling dus in het nadeel werken voor de behandeling 

met fremanezumab. Het gebruik van ranges is hier ook een voordeel want zo 

worden bijvoorbeeld 8 hoofdpijndagen niet direct gelijk gesteld aan 8 

migrainedagen.   

De frequentie van het zorggebruik is variabel op basis van het aantal MMD. Aan de 

frequentie worden referentieprijzen uit de kostenhandleiding gehangen (22). 

 
Tabel 9 Zorggebruik meegenomen in het model 

Zorggebruik Kosten Bron kosten Frequentie Bron 

frequentie 

Huisartsenbezoek €36,42 Kosten 

Handleiding (22) 

Variabel op 

basis van 

het aantal 

MMD.  

Vo et al. (2018) 

(21) 

Spoed eisende hulp  €264,66 Kosten 

Handleiding (22) 

Variabel op 

basis van 

het aantal 

MMD. 

Vo et al. (2018) 

(21) 

Hospitalisatie 

neurologie 

€400,66 Kosten 

Handleiding (22) 

Variabel op 

basis van 

het aantal 

MMD. 

Vo et al. (2018) 

(21) 

Monitoring 

 

€16,10  Kosten 

Handleiding (22) 

Na 3 maand 

(respons 

assessment) 

en 6-

maandelijks

e vanaf 

maand 9.  

NHV advies (12) 

Neuroloog €104,66 Kosten 

Handleiding (22) 

Variabel op 

basis van 

het aantal 

MMD. 

Vo et al. (2018) 

(21) 

Verpleegkundig 

bezoek (training 

zelfinjectie) 

€8,19 

(overdag) 

€12,04 (20 

uur-7 uur)  

 

Registratiehouder 

Kosten 

Handleiding (22) 

1 bezoek 

van 15 

minuten 

Registratiehoud

er 

 

In het kader van de validatie heeft de registratiehouder twee Nederlandse 

neurologen bevraagd. Deze neurologen geven aan dat de data uit de Vo et al. 2018 

studie voor het gebruik van gezondheidszorg niet volledig representatief zijn voor de 

Nederlandse situatie. Hierbij wordt aangegeven dat migraine patiënten in Nederland 

zelden worden opgenomen in het ziekenhuis en patiënten minder snel naar de 

spoedeisende hulp gaan. De registratiehouder heeft daarom deze kosten alleen 

meegenomen in een scenario analyse. In de basecase analyse wordt de Nederlandse 

situatie zo veel mogelijk gevolgd waarbij deze kosten op €0 zijn gezet.  
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Het verpleegkundig bezoek voor het trainen van patiënten bij het injecteren van een 

CGRP-remmer wordt in de nieuwe basecase op €8,19- €12,04 gezet.  

 

Patiënt en familiekosten 

Patiënt en familiekosten zijn kosten die optreden buiten de formele gezondheidszorg 

maar die de patiënt en de familie zelf maken en die een directe relatie hebben met 

de ziekte of behandeling.  

 

Reiskosten 

In het model zijn ook reiskosten meegenomen voor het zorggebruik waarvoor een 

bezoek aan het ziekenhuis of andere gezondheidszorg vormen (zoals de huisarts) 

noodzakelijk is. Hierbij heeft de registratiehouder de aanname gedaan dat de helft 

van alle patiënten met het openbaar vervoer reizen en de andere helft met eigen 

vervoer (voor alle patiënten geldt €0,20 per kilometer), voor elk bezoek met de 

auto zijn parkeerkosten meegenomen (€3,15).  

Het aantal bezoeken is afhankelijk van het aantal migraine dagen per cyclus. Zoals 

hierboven besproken is, wordt de frequentie van de gezondheidszorg gekoppeld aan 

het aantal migraine dagen. De registratiehouder maakt gebruik van de 

referentieprijzen uit de kostenhandleiding (22). 

 

Informele zorgkosten 

De kosten van informele zorg (mantelzorg) als gevolg van migraine zijn niet 

meegenomen door de registratiehouder in het model en in de base case analyse. De 

voornaamste reden die de registratiehouder hiervoor geeft is het feit dat concrete 

gegevens ontbreken over de tijd die een mantelzorger gemiddeld per migraine dag 

besteed aan mantelzorg. Het Zorginstituut verwacht dat het eventueel wél 

includeren van mantelzorg met name een positief effect zal hebben op de 

uitkomsten van het model: de inzet van fremanezumab zal in dat geval namelijk 

nog meer kosten besparen. Dit blijkt ook uit een extra scenario analyse uitgevoerd 

door de registratiehouder met aannames over de mantelzorgkosten. 

 

Kosten in andere sectoren 

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

Dit zijn met name productiviteitskosten door het verlies van productiviteit door 

ziekte. 

 

De registratiehouder heeft de productiviteitsverliezen in het model meegenomen op 

basis van presenteïsme en absenteïsme. Vervolgens worden de gemiste werkdagen 

per model cyclus vermenigvuldigd met het gemiddelde uurloon, rekening houdend 

met de arbeidsparticipatie. De studie die ten grondslag ligt aan de gemiste 

werkdagen is de studie van Porter et al. (2019) (23). In deze studie zijn patiënt 

data van drie pivotal klinische trials van erenumab gecombineerd. De patiënt level 

data van de placebo en erenumab groep zijn gepooled om een complete set van 

data te hebben over de hele range van MMD. De gebruikte studies zijn: 

 STRIVE fase 3 studie – episodische migraine 

 ARISE fase 3 studie – episodische migraine 

 Fase 2 studie – chronische migraine 

 

Voor het in kaart brengen van de productiviteitsverliezen is gebruik gemaakt van de 

migraine disability assessment (MIDAS) vragenlijst. Dit is een migraine specifiek 

instrument om de impact van migraine op productiviteit en sociale functioneren in 

kaart te brengen. De belangrijkste uitkomsten van de vragenlijst die de 

economische impact beschrijven zijn absenteïsme en presenteïsme. De definitie van 

absenteïsme is het aantal dagen werk of studie die een patiënt mist door migraine. 

Presenteïsme zijn het aantal dagen waarin de productiviteit ten minste met 50% 
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verminderd is, maar een patiënt wel aanwezig is.  

 

Regressie modellen (zero inflated poisson) zijn gebruikt om het aantal dagen 

(absenteïsme en presenteïsme) af te zetten tegen de maandelijkse migraine dagen. 

Hieruit resulteert bijvoorbeeld de voorspelling dat een patiënt met chronische 

migraine met 18 MMD 1,86 (95% BI 1,85-1,87) absentie dagen en 5,18 (95% BI 

5,15-5,21) presentie dagen heeft. De registratiehouder heeft al deze gemiste 

werkdagen per MMD overgenomen in het model. Al deze gemiste werkdagen zijn 

gepresenteerd in Tabel 10. De kolom ‘totaal gemiste werkdagen’ is als volgt 

berekend: ‘gemiste werkdagen door absenteïsme’ + (‘gemiste dagen door 

presenteïsme’ * 50% productiviteit).  

 
Tabel 10 Gemiste werkdagen op basis van studie Porter et al. (2019). 

Aantal 

MMDs 

gezondheid

stoestand 

Gemiste 

werkdagen door 

absenteïsme 

Gemiste 

werkdagen door 

presenteïsme 

Totaal 

gemiste 

werkdagen 

0 0,554 1,234 1,17 

1 0,593 1,337 1,26 

2 0,634 1,448 1,36 

3 0,678 1,568 1,46 

4 0,725 1,698 1,57 

5 0,776 1,839 1,70 

6 0,830 1,991 1,83 

7 0,888 2,156 1,97 

8 0,950 2,335 2,12 

9 1,016 2,529 2,28 

10 1,086 2,739 2,46 

11 1,162 2,966 2,65 

12 1,243 3,212 2,85 

13 1,330 3,478 3,07 

14 1,422 3,767 3,31 

15 1,521 4,079 3,56 

16 1,627 4,418 3,84 

17 1,741 4,784 4,13 

18 1,862 5,181 4,45 

19 1,991 5,611 4,80 

20 2,130 6,076 5,17 

21 2,278 6,580 5,57 

22 2,437 7,126 6,00 

23 2,607 7,717 6,47 

24 2,788 8,357 6,97 

25 2,983 9,050 7,51 

26 3,190 9,801 8,09 

27 3,413 10,614 8,72 

28 3,650 11,494 9,40 
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Vervolgens worden kosten gehangen aan de gemiste werkdagen. Allereerst wordt 

rekening gehouden met de netto arbeidsparticipatie voor mannen en vrouwen. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de proportie vrouwen (84,1%) conform de 

post-hoc analyse in de FOCUS studie. Samen met het gemiddelde bruto uurloon 

worden gemiddelde productiviteitsverliezen per uur berekend. Gemiddelde 

productiviteitsverliezen worden vermenigvuldigd met het aantal uren in een 

werkdag (8 uur). In Tabel 11 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte netto 

arbeidsparticipatie, gemiddelde bruto uurloon en gemiddelde kosten 

productiviteitsverlies per leeftijdsgroep (24-26). 

 
Tabel 11 Gemiddelde arbeidsparticipatie, uurloon en kosten productiviteitsverlies per 
leeftijdscategorie. 

CM Netto arbeidsparticipatie 

2018 

Gem. bruto uurloon 

2018 

Gem. kosten 

productiviteitsverlies 

Leeftijd Mannen Vrouwen Gem. Per uur Per dag 

45-50 89,2% 80,7% 26,91 22,08 176,64 

50-55 89,0% 78,3% 27,13 21,70 173,63 

55-60 84,7% 70,1% 27,18 19,68 157,47 

60-65 71,2% 51,3% 26,76 14,57 116,60 

65-70 25,6% 13,1% 24,36 3,68 29,40 

70-75 11,9% 4,3% 24,36 1,34 10,73 

75+ 1,0% 0,5% 18,52 0,114 0,86 

 

Het Zorginstituut heeft de registratiehouder gevraagd om rekening te houden met 

patiënten die bijvoorbeeld meer dan de helft van de maand migrainedagen ervaren 

(>16 MMD) mogelijk gedeeltelijk of geheel in de ziektewet zitten. Middels een 

scenario analyse van de inclusie van deze patiënten heeft de registratiehouder het 

effect hiervan onderzocht. De registratiehouder geeft aan dat er geen exacte data 

beschikbaar zijn over het aandeel migraine patiënten die geheel of gedeeltelijk in de 

ziektewet zitten. Derhalve heeft de registratiehouder aangenomen dat patiënten 

met >16 MMDs voor 50% in de ziektewet zitten. Dit wordt berekend door 50% van 

het totaal gemiste aantal werkdagen te gebruiken voor patiënten met >16 MMDs.  

 

Conclusie kosten: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de kosten die gebruikt zijn in de 

kosteneffectiviteitsanalyse.  

2.8.5 Modelaannames 

In tabel 12 worden de aannames weergegeven zoals gerapporteerd door de 

registratiehouder. 
 

Tabel 12 Overzicht van gedane aannames 

 

Aanname Toelichting (bron) 

Er is geen natuurlijke 

migrainevariatie in het model 

opgenomen 

 

De registratiehouder heeft geen data beschikbaar om 

dit goed mee te nemen. 

Cyclus lengte is 4 weken Cycluslengte gekozen om overeen te komen met de 4 

weken durende beoordelingsroutine uit de klinische 
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FOCUS studie 

Fremanezumab is in het model 

opgenomen als een gecombineerd 

doseringsschema 

De maandelijkse en 3-maandelijkse regimes van 

fremanezumab zijn gelijk in totale dosis, kosten en 

vertonen geen verschillen in effectiviteit of veiligheid.  

De effectiviteitsdata voor placebo 

worden gebruikt om de 

effectiviteit van BSC te 

verschaffen 

De placebogegevens zijn de enige beschikbare 

gegevens waarop de effectiviteit van BSC kan worden 

gebaseerd. 

Kosten voor het gebruik van 

gezondheidszorg worden 

verzameld op basis van aantal 

MMDs per 28 dagen (cyclus) 

Vo et al. hebben aangetoond dat het aantal 

hoofdpijndagen verband houden met het gebruik van 

gezondheidszorg. 

 

Utiliteiten voor de 

gezondheidstoestanden  

Utiliteiten voor de gezondheidstoestanden worden 

verzameld op basis van aantal MMD per 28 dagen en 

‘op behandeling’ of ’niet op behandeling’-status. 

Een negatieve stopregel 

toegepast in het model waar 

patiënten die niet reageren op de 

behandeling (<30% vermindering 

van MMD) stoppen na een 

beoordeling van 12 weken. 

Het model sluit aan bij het advies van de NHV om de 

response na 12 weken te evalueren.  

Een discontinuatie op basis van 

leeftijd  

Om deze afname te simuleren wordt elke cyclus in het 

model 0,45% gediscontinueerd. (Afname van 15% 

naar 5%; een derde van de patiënten is op 75 jaar 

nog op behandeling) 

Een discontinuatie bij de 6- 

maandelijkse monitoring op basis 

van bijwerkingen werd toegepast 

in het model 

Uit lange termijn data van de HALO extensie studie 

(TV48125-CNS-30051) blijkt dat een gedeelte van de 

patiënten stopt wegens bijwerkingen. Dit is 

omgerekend een discontinuatie van 2% elke 6 

maanden. 

Patiënten die stoppen met 

behandeling (negatieve stopregel, 

discontinuatie op basis van 

migraine afname op hogere 

leeftijd en tijdens 6-maandelijkse 

monitoring) worden 

verondersteld terug te gaan naar 

het aantal MMDs in de 

placebogroep (BSC) 

Omdat er een negatieve stop optreedt bij niet-

reagerende patiënten, werd aangenomen dat deze 

patiënten zouden terugkeren op BSC en de 

bijbehorende MMD waarden, omdat ze een 

onvoldoende voordeel van behandeling hadden 

ervaren. Hetzelfde wordt aangenomen voor patiënten 

die stoppen met de behandeling op basis van leeftijd 

of de 6-maandelijkse monitoring.  

 

Afname van het 

behandelingseffect (treatment 

waning) treedt niet op gedurende 

de tijdshorizon van het model 

Er zijn geen gegevens beschikbaar die erop wijzen dat 

een afnemend effect optreedt met fremanezumab.  

In dit model werd geen migraine-

specifieke mortaliteit 

aangenomen 

Er zijn geen gegevens beschikbaar die suggereren dat 

migraine invloed heeft op de levensverwachting. De 

meta-analyse van Schürks et al. concludeert dat 

migraine de mortaliteit niet substantieel lijkt te 

beïnvloeden. 

Placebo effect wordt behouden 

binnen het model 

Er is geen sterk bewijs beschikbaar om aan te tonen 

over welke periode een placebo-effect wordt 

gehandhaafd bij patiënten met migraine. 
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2.9 Validatie 

2.9.1 Validatie van het conceptuele model en input data 

De registratiehouder geeft aan dat de originele ontwikkelaar van het model de 

structuur van het model en alle belangrijke inputwaardes heeft laten beoordelen 

door vijf klinische experts uit de UK tijdens een adviesraadvergadering. Na deze 

adviesraad werden klinische adviezen gevraagd bij neurologen gespecialiseerd in 

hoofdpijn en opinieleiders op het gebied van migraine. Op basis van deze adviezen 

zijn de belangrijkste aannames bij gebrek aan gepubliceerde data binnen het model 

gevalideerd. Deze validatie is voornamelijk uitgevoerd vanuit een VK perspectief.  

 

In het rapport wordt vermeld dat de keuzes voor bijvoorbeeld het bèta binomiale 

model is gedaan aan de hand van een BIC. Echter zijn geen overzichten gegeven 

van deze statistische resultaten.  

2.9.2 Technische validatie 

Het model is ook beoordeeld op de uitgevoerde berekeningen en modelstructuur 

door een expert in gezondheidseconomie voor de beoordeling door NICE. Deze 

expert stelt dat de uitgevoerde gevoeligheidsanalyses consistente resultaten 

opleveren en de PSA een hoge mate van vertrouwen in de resultaten toont. Ten 

slotte werd klinische data gebruikt om de berekeningen in het model intern te 

valideren. Deze beoordeling is ook voornamelijk uitgevoerd vanuit een VK 

perspectief. Daarnaast is er geen extern validatierapport bijgevoegd.  

 

Het Zorginstituut kan zich niet helemaal vinden in het oordeel over de PSA. De PSA 

resultaten schieten alle kanten op wat niet duidt op een hoge mate van vertrouwen. 

De spreiding zit hem met name in de QALY’s, de range loopt grofweg van -10 tot 10 

incrementele QALY’s. De registratiehouder geeft aan dat dit wordt veroorzaakt door 

het includeren van alle utiliteiten per gezondheidsstaat (MMD).  

 

2.9.3 Output validatie 

Er zijn geen kostenstudies uitgevoerd in Nederland. Daarom heeft de 

registratiehouder de kosten van gezondheidszorg verkregen uit Nederlandse 

bronnen. Echter, het gebruik en frequentie van gezondheidszorg en de 

productiviteitsverliezen zijn gebaseerd op internationale studies. Deze studies zijn 

gevalideerd door twee Nederlandse neurologen, experts op het gebied van migraine. 

Zij geven aan dat de data uit Porter et al. (2019) voor productiviteitsverlies niet 

enorm zullen afwijken en voldoende representatief zijn voor de Nederlandse situatie. 

Dit komt voornamelijk door de inclusie van Europese patiënten, wat bijvoorbeeld in 

de studie van Lipton et al. (2018) niet is gebeurd.  

 

De EU5 data uit Vo et al. (2018) waarin het gebruik van gezondheidszorg wordt 

beschreven zijn volgens beide experts niet helemaal representatief voor de 

Nederlandse situatie. In Nederland worden zelden tot nooit patiënten met migraine 

opgenomen in het ziekenhuis noch maken zij gebruik van de spoedeisende hulp. Om 

deze reden heeft de registratiehouder in hun herziene base case   analyse deze 

kosten op €0 gezet.  

2.10 Gevoeligheids- en scenarioanalyses 

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

de resultaten en wordt de robuustheid van de resultaten vastgesteld. In het geval 

van een modelstudie waaraan aannames ten grondslag liggen is per definitie sprake 

van onzekerheid en is het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses een vereiste. 
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2.10.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 

De univariate gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd door het één voor één 

systematisch variëren van de parameters. De registratiehouder is hierbij uitgegaan 

van 20% variabiliteit rondom het gemiddelde. In Bijlage 3 zijn alle parameters 

opgenomen die zijn onderzocht in de univariate gevoeligheidsanalyses.  

2.10.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 

De registratiehouder geeft aan dat alle parameters waarover onzekerheid bestaat 

zijn opgenomen in de PSA. Voor de PSA heeft de registratiehouder 1.000 simulaties 

gerund. Bijlage 3 geeft de parameters weer die opgenomen zijn in de 

probabilistische gevoeligheidsanalyse, inclusief de gebruikte verdelingen. 

2.10.3 Scenarioanalyses 

De scenarioanalyses die zijn uitgevoerd zijn schematisch weergegeven in Tabel 13. 

 
Tabel 13 Scenarioanalyses 

Scenario Beschrijving 

Exclusie van de 

Netherlands 

assessment rule 

In dit scenario wordt het stoppercentage van 2% per 6 

maandelijkse monitoring niet meegenomen in het model. 

(‘Netherlands assessment rule’ genoemd in het model) 

Exclusie van 

discontinuatie van de 

behandeling door 

leeftijd 

In dit scenario wordt het stoppercentage van 0,45% per model 

cyclus niet meegenomen in het model. (‘treatment 

discontinuation due to age’ regel genoemd in het model) 

Geen hospitalisatie en 

spoedeisende hulp 

In dit scenario zijn de kosten voor hospitalisatie en SEH op 0 

gezet.  

Aangepaste utiliteiten In dit scenario zijn de volgende utiliteiten gebruikt: 

 

Utiliteiten gelijkstellen In dit scenario worden de utiliteiten van off treatment gebruikt 

voor alle patiënten. 

Vermindering van effect 

fremanezumab 

In dit scenario neemt effect lineair af over 10 jaar naar 

gemiddelde MMDs gelijk voor fremanezumab en placebo. 

Inclusie van  patiënten 

in de ziektewet 

In dit scenario worden patiënten in ziektewet geïncludeerd. 

Wordt berekend door 50% gemiste werkdagen bij >16MMDs.  

Gebruik van EQ-5D in 

plaats van MSQoL 

(toegevoegd door het 

Zorginstituut) 

In dit scenario worden de resultaten gepresenteerd met behulp 

van de EQ-5D.  

 

2.10.4 Value Of Information (VOI) analyse 

Er bestaan meerdere bronnen van onzekerheid betreffende het farmaco-economisch 

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

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

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

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

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

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

onzekerheid voor de gehele populatie kunnen worden uitgedrukt als de populatie 

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



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor fremanezumab (Ajovy®) bij de profylaxe van chronische migraine 

bij volwassenen nadat zij op topiramaat of valproaat en botulinetoxine A hebben gefaald | 26 april 2021 

 

2020043682 Pagina 39 van 73 

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

 

De registratiehouder heeft een VOI analyse aangeleverd van de aangepaste base-

case analyse.   

 

Discussie validatie en gevoeligheidsanalyses: 

• Geen extern validatierapport bijgevoegd.  

• Sommige scenario’s waar het Zorginstituut om heeft gevraagd zijn niet 

uitgevoerd. Bijvoorbeeld het scenario waarin minder strak om wordt gegaan 

met het respons percentage (in de base case gezet op 30%). Het Zorginstituut 

had ook graag een scenario gezien waarin gevarieerd wordt met dit 

percentage, dit heeft de registratiehouder echter niet gedaan.  

 

Conclusie validatie en gevoeligheidsanalyses: 

Het Zorginstituut kan zich niet vinden in de validatie en gevoeligheidsanalyses die 

zijn uitgevoerd door de registratiehouder. 

2.11 Literatuurstudie 

De registratiehouder heeft een literatuuronderzoek naar relevante studies voor 

farmaco-economische analyses uitgevoerd in de databases van Pubmed en Embase 

op september 2020. Dit resulteerde in 173 titels, hieruit werden uiteindelijk 18 

volledige studies beoordeeld. Van deze 18 studies werden 3 potentieel relevante 

studies voor de ontwikkeling van de structuur van het model geïdentificeerd: Lipton 

et al. (2018), Sussman et al (2018) en Giannouchos et al. (2019) (18) (19) (17). 

 

Bovendien is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de 1B-tekst van het 

registratiedossier, de EPAR, van onderzoeken die gepubliceerd zijn in peer reviewed 

tijdschriften. 

 

De registratiehouder heeft gezocht naar zowel publicaties over modellen met 

betrekking tot migraine patiënten als klinische studies met betrekking tot de 

relevante geneesmiddelen. De gevonden publicaties zijn onder andere gebruikt om 

bepaalde modelkeuzes te informeren en uitkomsten te valideren. 
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3 Resultaten farmaco-economische evaluatie 

3.1 Ziektelast 

 

Met behulp van de proportional shortfall methode is een berekening gemaakt van de 

ziektelast (Tabel 14) voor deze patiëntgroep. Omdat de ziektelast tussen de 0,41 en 

0,7 ligt bij gebruik van de MSQoL utiliteiten acht het Zorginstituut een 

referentiewaarde van respectievelijk €50.000 per QALY relevant bij deze 

aandoening. Hierbij worden de MSQoL utiliteiten aangenomen als het meest 

betrouwbaar in de base-case analyse. 

 

Tabel 14 Berekening ziektelast van profylaxe van chronische 

migraine bij volwassenen nadat zij op topiramaat of valproaat en 

botulinetoxine A hebben gefaald. 

 MSQoL 

Resterende QALYs met standaard behandeling 14,58 

QALYs zonder ziekte (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) 31,22 

Absoluut QALY verlies (fair innings) 16,64 

Proportional shortfall 0,53 

 

3.2 Incrementele en totale effecten 

Over een levenslange tijdshorizon rapporteert de registratiehouder dat behandeling 

met fremanezumab resulteert in een winst in kwaliteit van leven ten opzichte van 

placebo, leidend tot een QALY winst van 1,37 (MSQoL) (Zie Tabel 15). De QALY 

winst is een resultaat van de winst in kwaliteit van leven voor patiënten met 

fremanezumab, doordat het aantal maandelijkse migraine dagen meer afnemen ten 

opzichte van placebo.  

 

De registratiehouder rapporteert geen verschil in gewonnen levensjaren tussen 

fremanezumab en BSC. Hierbij geldt de aanname dat het risico op overlijden gelijk 

is tussen de groepen en onafhankelijk is van de behandeling.  

 

Tabel 15 Incrementele effecten van behandeling met fremanezumab versus 

placebo, discontering 1,5% (MSQoL benadering). 

 fremanezumab BSC incrementeel 

Gewonnen levensjaren (LYG) 28,26 28,26 0 

QALYs 12,72 11,35 1,37 

 

3.3 Incrementele en totale kosten 

 

De behandeling met fremanezumab resulteert volgens de registratiehouder in een 

kostenbesparing van € 6.090 (verdisconteerd). Tabel 16 geeft een overzicht van de 

totale en incrementele kosten.  
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Tabel 16 Totale en incrementele kosten van toevoeging van inzet van fremanezumab 
versus placebo, discontering 4% 

Kosten CM Disconteringsvoet 4% Disconteringsvoet 0% 

 Fremanezu

mab 

Placebo Verschil Fremanez

umab 

Placebo Verschil 

Behandelings- 

kosten 

(geneesmiddel)  

€21.464 € - €21.464 €29.766 € - €29.766 

Gezondheidszorg 

kosten 

(zorggebruik) 

€18.194 

 

 

€19.386 

 

 

-€1.193 € 36.424 €38.554 -€2.130 

Indirecte  

kosten  

€126.236 €153.447 -€27.211 €177.805 €215.221 -€37.417 

Monitorings- 

kosten 

€850 € - €850 €1.186 € - €1.186 

       

Totale kosten €166.743 €172.833 -€6.090 € 245.180 € 253.775 - € 8.595 

 

3.4 Incrementele kosteneffectiviteitsratio ’s 

De registratiehouder geeft aan dat de behandeling met fremanezumab dominant is 

ten opzichte van de placebo behandeling: de behandeling resulteert in meer QALY’s 

tegen minder kosten (zie Tabel 17). 

 

Tabel 17 Incrementele kosteneffectiviteit van fremanezumab versus placebo 

 MSQoL  

Incrementele kosten per voor kwaliteit van leven 

gecorrigeerd levensjaar (QALY) 
Fremanezumab domineert  

 

3.5 Gevoeligheidsanalyses 

3.5.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 

Bijlage 3 geeft de resultaten van de univariate gevoeligheidsanalyses weer zoals 

gerapporteerd door de registratiehouder. Figuur 5 geeft de tornadodiagrammen 

weer met de parameters die de meeste invloed op de ICER hebben.  

 

Het initiële aantal MMDs zorgt voor relatief veel variatie in de ICER. Daarnaast heeft 

de start leeftijd van de patiënten veel invloed, net als de kosten van fremanezumab 

per 4 weken.  
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Figuur 5 Tornado diagram van de univariate gevoeligheidsanalyse op basis van 
MSQoL, zoals gerapporteerd door de registratiehouder. 

 

3.5.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 

Figuur 6 en Figuur 7 geven de resultaten van de PSA ten opzichte van placebo weer. 

De registratiehouder heeft in een herziene base case analyse 10.000 simulaties 

uitgevoerd.  

Het valt hierbij op dat de spreiding van de incrementele QALY’s in de resultaten 

groot is. De registratiehouder geeft aan dat deze spreiding wordt veroorzaakt door 

de inclusie van alle utiliteiten van alle gezondheidstoestanden.  

Als de spreiding komt door de utiliteiten van het grote aantal 

gezondheidstoestanden (MMD’s) dan suggereert dat dat deze los van elkaar bepaald 

worden en qua verdeling flink overlappen. Dat acht het Zorginstituut niet wenselijk 

en niet logisch. Hierbij valt op dat de correlatie tussen utiliteiten (en kosten) over 

deze MMD categorieën en leeftijdscategorieën niet meegenomen zijn in de analyse. 

De consequentie hiervan is dat dit ‘los van elkaar variëren van de utiliteiten’ tijdens 

de PSA kan resulteren in bijvoorbeeld een hogere kwaliteit van leven voor een 

patiënt met 28 MMD in vergelijking met een patiënt met 27 MMD. Dit geeft een 

verlies in QALYs, wat niet realistisch lijkt. In de klinische studies geeft 

fremanezumab namelijk een reductie in het aantal MMDs wat leidt tot een winst in 

kwaliteit van leven. Dit alles zorgt vervolgens voor extra onzekerheid. Het 

Zorginstituut heeft voorgesteld  dat de registratiehouder de onzekerheid op een van 

de volgende twee manieren meeneemt:  
- Categoriseren van de MMDs zodat een stabielere schatting ontstaat, of  
- Het gebruiken van een regressie model om een consistente afname (bijv. 
utiliteit per MMD) te schatten.  

 

De registratiehouder heeft beide manieren niet uitgevoerd omdat zij stellen dat dan 
het  vermogen van het model om gezondheidseffecten te evalueren beperkt wordt. 
Dit blijft voor het Zorginstituut dus nog een belangrijk aandachtspunt in deze 
kosteneffectiviteitsanalyse. Puur o.b.v. de gepresenteerde PSA resultaten (figuur 6 
en figuur 7) lijkt er een grote kans op gezondheidsverlies (los van het 

kostenverschil). Want uit deze figuren is op te maken dat er ook een kans is dat er 
QALYs verloren gaan als gevolg van behandeling met fremanezumab (alle punten 

die links van de y-as liggen). Dit correct implementeren is volgens het Zorginstituut 
dan ook van belang. Op basis van de resultaten uit de klinische studies en de 
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farmacotherapeutische waardebepaling lijkt het zoals eerder al gezegd niet 
aannemelijk dat behandeling met fremanezumab tot gezondheidsverlies zal leiden, 

dus het lijkt hier om een technisch incorrect uitgevoerde PSA te gaan. Het blijft 
echter van belang voor o.a. de beroepsgroep om de (ongunstige en gunstige) lange 
termijn effecten goed te monitoren. 
Volgens de registratiehouder is bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY 
(MSQoL benadering) de kans dat fremanezumab kosteneffectief is ongeveer 75%. 
Zorginstituut Nederland heeft haar twijfels bij deze conclusie vanwege de hierboven 
beschreven incorrecte uitvoering van de PSA. De PSA laat een grote, onrealistische 
spreiding met betrekking tot de kwaliteit van leven zien. Deze grote spreiding wordt 
voornamelijk veroorzaakt door het los van elkaar variëren van de kwaliteit van leven 
per gezondheidsstaat (MMD). De consequentie hiervan is echter dat dit ‘los van 
elkaar variëren van de utiliteiten’ tijdens de PSA kan resulteren in bijvoorbeeld een 
hogere kwaliteit van leven voor een patiënt met 28 MMD in vergelijking met een 
patiënt met 27 MMD. Dit geeft een verlies in QALYs, wat niet realistisch is. In de 
klinische studies geeft fremanezumab namelijk een reductie in het aantal MMDs wat 
leidt tot een winst in kwaliteit van leven. 
 

 
Figuur 6 Incrementele kosten en effecten op basis van MSQoL van fremanezumab ten 
opzichte van placebo : PSA met 1.000 simulaties. 
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Figuur 7 “Cost effectiveness acceptability curve” (CEAC) op basis van MSQoL van de 
vergelijking tussen fremanezumab en placebo (gebaseerd op PSA met 1.000 
simulaties). 

 

3.5.3 Scenarioanalyses 

In Tabel 18 staat een overzicht van de resultaten van de scenarioanalyses zoals 

gerapporteerd door de registratiehouder. In de meeste gevallen blijft de 

behandeling met fremanezumab dominant. Alleen bij de scenario’s ‘geen 

Nederlandse assessment rule’ en de inclusie van patiënten in de ziektewet is de 

ICER niet dominant. Het Zorginstituut merkt op dat het nog enkele scenario’s mist. 

Scenario’s die interessant zijn om toe te voegen zijn: een scenario op basis van 

negatief binomiaal model, en een scenario waarbij de responders rate wat in de 

base case 30% was te veranderen naar bijvoorbeeld 15-20%. De registratiehouder 

heeft na verzoek van het Zorginstituut deze scenario’s niet toegevoegd. Wel zijn de 

volgende scenario’s nog toegevoegd: een scenario waarbij de impact van de hele 

studiepopulatie van chronische migraine wordt onderzocht in plaats van de post-hoc 

met kleine patiënten aantallen, een scenario waarbij het gezondheidszorg 

perspectief wordt gehanteerd (i.p.v. het maatschappelijk perspectief) en een 

scenario waarbij de tijdshorizon wordt veranderd. In hun reactie op het concept FE-

rapport heeft de registratiehouder twee aangepaste base-case analyses 

meegestuurd. Deze twee zullen hieronder beschreven worden in paragraaf 3.5.3.2 

en 3.5.3.3. In paragraaf 3.5.3.1 staan de resultaten van de base-case analyse als 

de EQ-5D data worden gebruikt in plaats van de MSQoL data. 
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Tabel 18 Resultaten scenarioanalyses 

 ICER (€/QALY) ICER (€/QALY) 

 MSQoL EQ-5D 

Base case  

 

Incrementele kosten 

Incrementele QALYs 

€ dominant 

 

-€ 6.090 

1,37 

€ dominant 

 

-€ 6.090 

0,77 

Geen Netherlands assessment rule 

 

Incrementele kosten 

Incrementele QALYs 

€3.529 

 

€ 5.478 

1,55 

€6,499 

 

€ 5,478 

0.84 

Geen discontinuation due to age 

 

Incrementele kosten 

Incrementele QALYs 

€dominant 

 

- € 1.979 

1,48 

€dominant 

 

- € 1.979 

0,82 

Geen hospitalisatie en SHE 

 

Incrementele kosten 

Incrementele QALYs 

€dominant 

 

-€ 5.432 

1,37 

€dominant 

 

-€ 5.432 

0,77 

Utiliteiten off treatment voor alle patiënten 

(gelijkgestelde utiliteiten). 

 

Incrementele kosten 

Incrementele QALYs 

€dominant 

 

 

-€ 6.090 

1,22 

€dominant 

 

 

-€ 6.090 

0,73 

Aangepaste utiliteiten 

 

Incrementele kosten 

Incrementele QALYs 

€ dominant 

 

-€ 6.090 

0.85 

“Treatment waning” 

 

Incrementele kosten 

Incrementele QALYs 

€ dominant 

 

-€ 3.100 

1,21 

€ dominant 

 

-€ 3.100 

0,70 

Inclusie van patiënten in de ziektewet zitten 

 

Incrementele kosten 

Incrementele QALYs 

€9.378 

 

€ 12.857 

1,37 

€16.625 

 

€ 12.857 

0,77 

 

3.5.3.1 Scenario toegevoegd door het Zorginstituut waarbij de resultaten worden 

weergegeven met behulp van de EQ-5D in plaats van de MSQoL. 

Alle resultaten waarop de utiliteiten berekend met de EQ-5D effect op hebben 

worden in onderstaande tabellen en figuren gepresenteerd. Dit zijn 

achtereenvolgend de ziektelast, effecten, ICER, DSA en PSA.  

 

Ziektelast 

De ziektelast bij gebruik van EQ-5D ligt tussen de 0,1 en 0,4 met een 

referentiewaarde van €20.000 per QALY.  

 

Tabel 19 Berekening ziektelast van profylaxe van chronische migraine bij volwassenen 

nadat zij op topiramaat of valproaat en botulinetoxine A hebben gefaald. 

  EQ-5D 

Resterende QALYs met standaard behandeling  25,59 

QALYs zonder ziekte (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht)  31,22 
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Absoluut QALY verlies (fair innings)  5,63 

Proportional shortfall  0,18 

 

Effecten 

Tabel 20 Incrementele effecten van behandeling met fremanezumab versus placebo, 

discontering 1,5% (EQ-5D benadering). 

 fremanezumab BSC incrementeel 

Gewonnen levensjaren (LYG) 28,26 28,26 0 

QALYs 20,70 19,92 0,77 

 

ICER 

Tabel 21 Incrementele kosteneffectiviteit van fremanezumab versus placebo 

  EQ-5D 

Incrementele kosten per voor kwaliteit van leven 

gecorrigeerd levensjaar (QALY) 
 Fremanezumab domineert 

 

DSA 

 
Figuur 8 Tornado diagram van de univariate gevoeligheidsanalyse op basis van de 
EQ-5D, zoals gerapporteerd door de registratiehouder. 

PSA 

De PSA laat net als bij de base-case een zeer grote spreiding zien. Dit heeft volgens 

de registratiehouder te maken met het includeren van alle utiliteiten per 

gezondheidstoestand.  

De CEAC laat zien dat bij een referentiewaarde van €20.000 per QALY, de kans dat 

fremanezumab kosteneffectief is ongeveer op 55% ligt (Figuur 9 en Figuur 10). 

Zorginstituut Nederland kan geen conclusies trekken uit deze resultaten omdat de 

PSA waarschijnlijk technisch niet correct is uitgevoerd. Nu lijkt het immers alsof er 

bij een aantal patiënten dus ook gezondheidsverlies kan optreden door behandeling 

met fremanezumab. 
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Figuur 9 Incrementele kosten en effecten op basis van EQ-5D van fremanezumab ten 
opzichte van placebo: PSA met 1.000 simulaties 

 
Figuur 10 “Cost effectiveness acceptability curve” (CEAC) op basis van EQ-5D van de 
vergelijking tussen fremanezumab en placebo (gebaseerd op PSA met 1.000 
simulaties). 

3.5.3.2 Scenario toegevoegd door de registratiehouder met aanpassingen base-case op 

basis van suggesties van het Zorginstituut 

 

In hun reactie op het concept FE-rapport heeft de registratiehouder een aangepaste 

base-case analyse uitgevoerd en ingediend waarin ze een paar suggesties van het 

Zorginstituut verwerken. Het gaat om de volgende aanpassingen in de base-case: 

- discontinuatie door bijwerkingen is 1% in plaats van 2% 
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- kosten zijn geïndexeerd naar 2020 prijzen 
- instructie door verpleegkundige toegevoegd aan kosten behandeling met 

fremanezumab 
- aangenomen wordt dat er geen kosten zijn voor ziekenhuisopname of 

spoedeisende hulp opname 
- een VOI is uitgevoerd 
- PSA is uitgevoerd met 10.000 simulaties i.p.v. 1.000 
- onzekerheid toegepast op MSQoL waarde 
- een gezondheidszorg perspectief scenario is toegevoegd 
- een scenario waarin verandering tijdshorizon naar 1, 2, 5 en 10 jaar is 

toegevoegd 
- een scenario wordt toegevoegd waarin een schatting van mantelzorgkosten 

wordt meegenomen. 
 
De resultaten van deze aangepaste base-case analyse laten niet veel verschillen 
zien met de oorspronkelijke base-case analyse. Volgens de registratiehouder blijft  
fremanezumab een dominante behandeling ten opzichte van best ondersteunende 
zorg. Wel valt op dat in het scenario van het gezondheidszorg perspectief (dus waar 
alle niet-medische kosten buiten beschouwing worden gelaten) zorgen voor een niet 
dominant resultaat, maar een ICER van €17.498 per QALY (bij gebruik MSQoL) en  

€ 31.554 per QALY (bij gebruik EQ-5D). Hieruit valt te concluderen dat in deze 
kosteneffectiviteitsanalyse de productiviteitskosten veel invloed hebben op het 
resultaat. Vanuit klinisch oogpunt is dat begrijpelijk omdat chronische migraine een 

aandoening is die voor veel ziekteverzuim kan zorgen. Aan de andere kant zijn deze 
gegevens over niet-medische kosten in het model omgeven met veel onzekerheid, 

wat de conclusie van dominantie ook onzeker maakt. 
Ook verkorting van de tijdshorizon naar 1 of 2 jaar blijkt een impact op de ICER te 
hebben. Bij een tijdshorizon van 1 jaar is de ICER €16.680 per QALY (bij gebruik 

MSQoL) en bij 2 jaar €5.760 per QALY. Bij een tijdshorizon van 5 jaar is 
fremanezumab weer dominant.  

 

3.5.3.3 Scenario toegevoegd door de registratiehouder betreffende de hele CM-FOCUS 

onderzoekspopulatie 
Op verzoek van ZIN heeft de registratiehouder een extra analyse gedaan als de 

totale CM-FOCUS populatie wordt meegenomen. Dus niet alleen de specifieke groep 
patiënten uit de post-hoc analyse (waar de vergoedingsaanvraag betrekking op 
heeft). ZIN wilde deze analyse graag toegevoegd zien om de zekerheid van 

resultaten te vergroten door de analyse te doen over een grotere studiepopulatie 
enerzijds en om de kosteneffectiviteitsanalyse meer in lijn te brengen met de 

populatie waarover de therapeutische waarde is bepaald.  
Uit de resultaten valt op te maken dat de gezondheidswinst in QALYs iets toeneemt 
maar dat de kosten van fremanezumab ook hoger zijn dan best ondersteunende 

zorg. Fremanezumab is in deze grotere groep patiënten dus niet meer dominant ten 
opzichte van best ondersteunende zorg, met een ICER van €2.547 per QALY (bij 

gebruik MSQoL) en €5.316 per QALY (bij gebruik van EQ-5D). De PSA resultaten 
worden hier niet gepresenteerd aangezien er slechts 1.000 simulaties zijn 
uitgevoerd in plaats van de gewenste 10.000. 

Ook hier is te zien dat de scenario’s waarbij van het gezondheidsperspectief wordt 
uitgegaan en waarbij de tijdshorizon wordt ingekort de grootste invloed hebben op 

de ICER. Als de niet-medische kosten achterwege worden gelaten stijgt de ICER van 
fremanezumab ten opzichte van BSC naar €16.959 per QALY (bij gebruik van 
MSQoL). Als de tijdshorizon wordt ingekort naar 10 jaar dan is de ICER €4.620 per 

QALY en deze is €22.163 per QALY bij een tijdshorizon van 1 jaar.  
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3.5.4 Value of information analysis (VOI) 
De registratie houder heeft de VOI-analyse uitgevoerd op hun aangepaste base-case 

analyse zoals beschreven in paragraaf 3.5.3.2. Aangezien de VOI analyse gebaseerd 

is op de PSA waarvan het Zorginstituut twijfelt of deze technisch correct is 
uitgevoerd, zijn de VOI resultaten ook te onzeker om er conclusies uit te trekken. 
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4 Discussie en Conclusies 

Voor verschillende aspecten van de kosteneffectiviteitsanalyse (modelstructuur en 

analysetechniek, inputgegevens, validatie en gevoeligheidsanalyses, en resultaten) 

heeft Zorginstituut Nederland beoordeeld welke bronnen van onzekerheid aanwezig 

zijn. Hierbij is gelet op transparantie, methodologie, onnauwkeurigheid, bias, en het 

gebrek aan bewijs. De meest belangrijke kritiekpunten worden genoemd, de overige 

kritiekpunten staan vermeld in het rapport. 

 

De kosteneffectiviteitsanalyse is volgens Zorginstituut Nederland niet transparant op 

enkele aspecten: 

• Transparantie van het Excel model: het aangeleverde Excel model is zeer 

uitgebreid. Tevens zijn hier veel ‘automatische’ onderliggende berekeningen 

ingebouwd wat maakt dat het voor het Zorginstituut lastig is om het model te 

testen. Wanneer ter validatie zaken worden aangepast is het niet duidelijk wat 

de precieze gevolgen hiervan zullen zijn.  

 

De methodologie van de kosteneffectiviteitsanalyse sluit niet aan op het 

referentiekader (richtlijn economische evaluaties) bij het volgende onderdeel: 

• De fit van de ruwe data op het bèta binomiale model is vaak niet goed. Het 

aantal patiënten uit de subgroep is dermate klein dat tezamen met het grote 

aantal gezondheidstoestanden in het model, de uitschieters een erg groot 

effect lijken te hebben. Een scenario waarin het negatief binomiaal model is 

gebruikt waar het Zorginstituut om had gevraagd is niet toegevoegd. De 

registratiehouder heeft echter wel een scenario toegevoegd waarin de gehele 

onderzoekspopulatie (en niet alleen de subgroep uit de post hoc analyse) wordt 

meegenomen.  

• Een ander scenario waar het Zorginstituut om heeft gevraagd is ook niet 

uitgevoerd door de registratiehouder, het minder strikt omgaan met het 

effectiviteitspercentage van 30%.  

• De PSA laat een hele grote spreiding zien. De ICER valt dan misschien net in 

het dominante kwadrant. Er zijn genoeg ICER uitkomsten die een heel ander 

beeld geven. Als de spreiding komt door de utiliteiten van het grote aantal 

gezondheidstoestanden (MMD’s) dan suggereert dat dat deze los van elkaar 

bepaald worden en qua verdeling flink overlappen. Dat acht het Zorginstituut 

niet wenselijk en niet logisch. Hierbij valt op dat de correlatie tussen utiliteiten 

(en kosten) over deze MMD categorieën en leeftijdscategorieën niet 

meegenomen zijn in de analyse. Dit zorgt vervolgens voor extra onzekerheid in 

de kosteneffectiviteitsresultaten.  

 

Tot slot is er bij het volgende aspect een gebrek aan bewijs: 

• De FOCUS studie data waarop de post-hoc analyse is gebaseerd is maar 

aanwezig van 12 weken deze is daarom geëxtrapoleerd met behulp van een 

lange termijn studie (52 weken). Echter sluiten de patiënten populaties van 

deze twee studies niet aan. Daarmee is het effect op lange termijn onzeker. 

Het kan dus zijn dat het effect op lange termijn anders is.  

 

Eindconclusie:  

Zorginstituut Nederland concludeert na advisering door de WAR dat er nog veel 

onzekerheden zijn in de kosteneffectiviteitsanalyse van fremanezumab voor 

profylaxe van chronische migraine bij volwassenen nadat zij op topiramaat of 

valproaat en botulinetoxine A hebben gefaald. Het Zorginstituut is echter van 

mening dat de uitkomsten van de kosteneffectiviteitsanalyse voldoende zijn voor de 
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besluitvorming, ondanks de vele onzekerheden. Op basis van de informatie die er nu 

ligt, lijkt het er op dat fremanezumab bij een voor deze aandoening relevante 

referentiewaarde van €50.000 per QALY een kosteneffectieve behandeling is. Het is 

wel van belang dat de beroepsgroep en registratiehouder door goede monitoring 

blijven onderzoeken of er op de lange termijn geen sprake van gezondheidsverlies 

zal zijn als gevolg van behandeling met fremanezumab. Er bestaat immers nog veel 

onzekerheid over langetermijn effectiviteit en kwaliteit van leven bij behandeling 

met fremanezumab en de registratiehouder heeft die onzekerheid niet inzichtelijk 

kunnen maken noch kunnen reduceren door de manier waarop zij de 

gevoeligheidsanalyses hebben uitgevoerd.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: week 4, 8 en 12 voor responders en non responders in groepen 

BSC (placebo) en fremanezumab. 

 

 
Figuur: week 4,8 en 12 voor de 30% responder groepen voor BSC en fremanezumab. 
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Figuur bijlage: week 4,8 en 12 voor de 30% non-responder groepen voor BSC en 
fremanezumab. 
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Bijlage 2: fit bèta binomiaal model (rode lijn) en negatief binomiaal model 

(zwarte lijn) tegen de studie data.  

 

Responders (30%): 

 
 

Non-responders (30%): 
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Bijlage 3 

Resultaten van de deterministische gevoeligheidsanalyse voor de CM 

populatie  

 

Mbv MSQoL 

Decrease 

costs CM 

Decrease 

utility CM 

Increase 

costs CM 

Increase 

utility CM 

Response Rate (current analysis) -€ 2,316 1.01 €56,934 1.73 

Initial MMDs € 1,392 1.17 -€15,176 1.56 

Fremanezumab Cost per 4 weeks -€ 10,383 1.37 -€1,797 1.37 

Patient Starting Age -€ 3,581 1.65 -€9,714 1.04 

Fremanezumab work days missed 

MMD 28 -€ 4,121 1.37 -€8,059 1.37 

CM average daily wage 50-55 -€ 4,212 1.37 -€7,967 1.37 

CM average daily wage 45-50 -€ 4,717 1.37 -€7,463 1.37 

CM average daily wage 55-60 -€ 4,799 1.37 -€7,381 1.37 

Discount Rates -€ 8,595 1.70 -€6,090 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 27 -€ 4,843 1.37 -€7,337 1.37 

Mean MMD vs Placebo -€ 5,020 1.32 -€7,147 1.42 

Netherlands Assessment Rule 

Discontinuation Percentage -€ 5,064 1.40 -€7,004 1.35 

Fremanezumab work days missed 

MMD 26 -€ 5,137 1.37 -€7,043 1.37 

Proportion Female -€ 6,999 1.36 -€5,227 1.38 

Fremanezumab work days missed 

MMD 25 -€ 5,323 1.37 -€6,857 1.37 

CM average daily wage 60-65 -€ 5,370 1.37 -€6,810 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 24 -€ 5,460 1.37 -€6,720 1.37 

Age Discontinuation Rate -€ 5,523 1.39 -€6,577 1.36 

Fremanezumab work days missed 

MMD 23 -€ 5,569 1.37 -€6,611 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 22 -€ 5,662 1.37 -€6,518 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 21 -€ 5,744 1.37 -€6,436 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 20 -€ 5,818 1.37 -€6,362 1.37 

Resource Use Multiplier -€ 5,851 1.37 -€6,328 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 8 -€ 6,303 1.37 -€5,877 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 9 -€ 6,301 1.37 -€5,879 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 7 -€ 6,297 1.37 -€5,883 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 19 -€ 5,886 1.37 -€6,294 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 10 -€ 6,290 1.37 -€5,890 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 6  -€ 6,282 1.37 -€5,898 1.37 

Fremanezumab work days missed -€ 6,270 1.37 -€5,909 1.37 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor fremanezumab (Ajovy®) bij de profylaxe van chronische migraine 

bij volwassenen nadat zij op topiramaat of valproaat en botulinetoxine A hebben gefaald | 26 april 2021 

 

2020043682 P agina 60 van 73 

MMD 11 

Fremanezumab work days missed 

MMD 5 -€ 6,260 1.37 -€5,920 1.37 

Cost of Monitoring per 4 weeks -€ 6,260 1.37 -€5,920 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 12 -€ 6,243 1.37 -€5,937 1.37 

Cost per Neurologist Visit -€ 6,239 1.37 -€5,941 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 4 -€ 6,232 1.37 -€5,948 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 18 -€ 5,951 1.37 -€6,229 1.37 

CM average daily wage 65-70 -€ 5,952 1.37 -€6,228 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 13 -€ 6,208 1.37 -€5,972 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 3 -€ 6,200 1.37 -€5,980 1.37 

Cost per Emergency Department 

Visit -€ 5,998 1.37 -€6,181 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 17 -€ 6,011 1.37 -€6,169 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 14 -€ 6,167 1.37 -€6,013 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 2 -€ 6,166 1.37 -€6,014 1.37 

Fremanezumab Discontinuation per 

Tx Cycle -€ 6,041 1.37 -€6,139 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 1 -€ 6,133 1.37 -€6,047 1.37 

Cost per Hospitalisation -€ 6,050 1.37 -€6,130 1.37 

CM average daily wage 70-75 -€ 6,052 1.37 -€6,128 1.37 

Cost per GP Visit -€ 6,053 1.37 -€6,126 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 15 -€ 6,119 1.37 -€6,060 1.37 

Cost per Triptan -€ 6,062 1.37 -€6,118 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 16 -€ 6,067 1.37 -€6,113 1.37 

Fremanezumab work days missed 

MMD 0 -€ 6,106 1.37 -€6,074 1.37 

CM average daily wage 75+ -€ 6,085 1.37 -€6,095 1.37 

Analysis Timeframe (# of 4-Week 

Cycles) -€ 6,088 1.37 -€6,090 1.37 

Cost per Missed Work Day -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Cost per Nurse Practitioner Visit -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

EM average daily wage 45-50 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

EM average daily wage 50-55 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

EM average daily wage 55-60 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

EM average daily wage 60-65 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

EM average daily wage 65-70 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

EM average daily wage 70-75 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

EM average daily wage 75+ -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Fremanezumab Administration Cost -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Fremanezumab utility MMD 0 -€ 6,090 1.36 -€6,090 1.38 
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Fremanezumab utility MMD 1 -€ 6,090 1.35 -€6,090 1.39 

Fremanezumab utility MMD 10 -€ 6,090 1.33 -€6,090 1.41 

Fremanezumab utility MMD 11 -€ 6,090 1.33 -€6,090 1.41 

Fremanezumab utility MMD 12 -€ 6,090 1.34 -€6,090 1.40 

Fremanezumab utility MMD 13 -€ 6,090 1.34 -€6,090 1.40 

Fremanezumab utility MMD 14 -€ 6,090 1.35 -€6,090 1.39 

Fremanezumab utility MMD 15 -€ 6,090 1.35 -€6,090 1.39 

Fremanezumab utility MMD 16 -€ 6,090 1.36 -€6,090 1.39 

Fremanezumab utility MMD 17 -€ 6,090 1.36 -€6,090 1.38 

Fremanezumab utility MMD 18 -€ 6,090 1.36 -€6,090 1.38 

Fremanezumab utility MMD 19 -€ 6,090 1.36 -€6,090 1.38 

Fremanezumab utility MMD 2 -€ 6,090 1.34 -€6,090 1.40 

Fremanezumab utility MMD 20 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.38 

Fremanezumab utility MMD 21 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Fremanezumab utility MMD 22 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Fremanezumab utility MMD 23 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Fremanezumab utility MMD 24 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Fremanezumab utility MMD 25 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Fremanezumab utility MMD 26 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Fremanezumab utility MMD 27 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Fremanezumab utility MMD 28 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Fremanezumab utility MMD 3 -€ 6,090 1.33 -€6,090 1.41 

Fremanezumab utility MMD 4 -€ 6,090 1.33 -€6,090 1.42 

Fremanezumab utility MMD 5 -€ 6,090 1.32 -€6,090 1.42 

Fremanezumab utility MMD 6 -€ 6,090 1.32 -€6,090 1.42 

Fremanezumab utility MMD 7 -€ 6,090 1.32 -€6,090 1.42 

Fremanezumab utility MMD 8 -€ 6,090 1.32 -€6,090 1.42 

Fremanezumab utility MMD 9 -€ 6,090 1.32 -€6,090 1.42 

Placebo utility MMD 0 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Placebo utility MMD 1 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Placebo utility MMD 10 -€ 6,090 1.36 -€6,090 1.38 

Placebo utility MMD 11 -€ 6,090 1.36 -€6,090 1.38 

Placebo utility MMD 12 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.38 

Placebo utility MMD 13 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Placebo utility MMD 14 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Placebo utility MMD 15 -€ 6,090 1.38 -€6,090 1.37 

Placebo utility MMD 16 -€ 6,090 1.38 -€6,090 1.36 

Placebo utility MMD 17 -€ 6,090 1.38 -€6,090 1.36 

Placebo utility MMD 18 -€ 6,090 1.39 -€6,090 1.35 

Placebo utility MMD 19 -€ 6,090 1.39 -€6,090 1.35 

Placebo utility MMD 2 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Placebo utility MMD 20 -€ 6,090 1.39 -€6,090 1.35 

Placebo utility MMD 21 -€ 6,090 1.40 -€6,090 1.35 

Placebo utility MMD 22 -€ 6,090 1.40 -€6,090 1.34 

Placebo utility MMD 23 -€ 6,090 1.40 -€6,090 1.34 

Placebo utility MMD 24 -€ 6,090 1.40 -€6,090 1.34 

Placebo utility MMD 25 -€ 6,090 1.41 -€6,090 1.34 

Placebo utility MMD 26 -€ 6,090 1.41 -€6,090 1.33 

Placebo utility MMD 27 -€ 6,090 1.41 -€6,090 1.33 

Placebo utility MMD 28 -€ 6,090 1.43 -€6,090 1.31 

Placebo utility MMD 3 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Placebo utility MMD 4 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 
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Placebo utility MMD 5 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Placebo utility MMD 6 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Placebo utility MMD 7 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.37 

Placebo utility MMD 8 -€ 6,090 1.37 -€6,090 1.38 

Placebo utility MMD 9 -€ 6,090 1.36 -€6,090 1.38 

 
 

 

Mbv EQ-5D 

Decrease 

costs CM 

Decrease 

utility CM 

Increase 

costs CM 

Increase 

utility 

CM 

Initial MMDs € 1,392 0.59 -€ 15,176 0.98 

Response Rate (responders analysis) -€ 2,316 0.56 € 56,934 0.98 

Fremanezumab Cost per 4 weeks -€ 10,383 0.77 -€ 1,797 0.77 

Patient Starting Age -€ 3,581 0.93 -€ 9,714 0.59 

Fremanezumab work days missed 

MMD 28 -€ 4,121 0.77 -€ 8,059 0.77 

CM average daily wage 50-55 -€ 4,212 0.77 -€ 7,967 0.77 

CM average daily wage 45-50 -€ 4,717 0.77 -€ 7,463 0.77 

CM average daily wage 55-60 -€ 4,799 0.77 -€ 7,381 0.77 

Discount Rates -€ 8,595 0.97 -€ 6,090 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 27 -€ 4,843 0.77 -€ 7,337 0.77 

Mean MMD vs Placebo -€ 5,020 0.75 -€ 7,147 0.80 

Netherlands Assessment Rule 

Discontinuation Percentage -€ 5,064 0.78 -€ 7,004 0.76 

Fremanezumab work days missed 

MMD 26 -€ 5,137 0.77 -€ 7,043 0.77 

Proportion Female -€ 6,999 0.77 -€ 5,227 0.78 

Fremanezumab work days missed 

MMD 25 -€ 5,323 0.77 -€ 6,857 0.77 

CM average daily wage 60-65 -€ 5,370 0.77 -€ 6,810 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 24 -€ 5,460 0.77 -€ 6,720 0.77 

Age Discontinuation Rate -€ 5,523 0.78 -€ 6,577 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 23 -€ 5,569 0.77 -€ 6,611 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 22 -€ 5,662 0.77 -€ 6,518 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 21 -€ 5,744 0.77 -€ 6,436 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 20 -€ 5,818 0.77 -€ 6,362 0.77 

Resource Use Multiplier -€ 5,851 0.77 -€ 6,328 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 8 -€ 6,303 0.77 -€ 5,877 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 9 -€ 6,301 0.77 -€ 5,879 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 7 -€ 6,297 0.77 -€ 5,883 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 19 -€ 5,886 0.77 -€ 6,294 0.77 
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Fremanezumab work days missed 

MMD 10 -€ 6,290 0.77 -€ 5,890 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 6  -€ 6,282 0.77 -€ 5,898 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 11 -€ 6,270 0.77 -€ 5,909 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 5 -€ 6,260 0.77 -€ 5,920 0.77 

Cost of Monitoring per 4 weeks -€ 6,260 0.77 -€ 5,920 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 12 -€ 6,243 0.77 -€ 5,937 0.77 

Cost per Neurologist Visit -€ 6,239 0.77 -€ 5,941 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 4 -€ 6,232 0.77 -€ 5,948 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 18 -€ 5,951 0.77 -€ 6,229 0.77 

CM average daily wage 65-70 -€ 5,952 0.77 -€ 6,228 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 13 -€ 6,208 0.77 -€ 5,972 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 3 -€ 6,200 0.77 -€ 5,980 0.77 

Cost per Emergency Department 

Visit -€ 5,998 0.77 -€ 6,181 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 17 -€ 6,011 0.77 -€ 6,169 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 14 -€ 6,167 0.77 -€ 6,013 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 2 -€ 6,166 0.77 -€ 6,014 0.77 

Fremanezumab Discontinuation per 

Tx Cycle -€ 6,041 0.77 -€ 6,139 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 1 -€ 6,133 0.77 -€ 6,047 0.77 

Cost per Hospitalisation -€ 6,050 0.77 -€ 6,130 0.77 

CM average daily wage 70-75 -€ 6,052 0.77 -€ 6,128 0.77 

Cost per GP Visit -€ 6,053 0.77 -€ 6,126 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 15 -€ 6,119 0.77 -€ 6,060 0.77 

Cost per Triptan -€ 6,062 0.77 -€ 6,118 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 16 -€ 6,067 0.77 -€ 6,113 0.77 

Fremanezumab work days missed 

MMD 0 -€ 6,106 0.77 -€ 6,074 0.77 

CM average daily wage 75+ -€ 6,085 0.77 -€ 6,095 0.77 

Analysis Timeframe (# of 4-Week 

Cycles) -€ 6,088 0.77 -€ 6,090 0.77 

Cost per Missed Work Day -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.77 

Cost per Nurse Practitioner Visit -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.77 

EM average daily wage 45-50 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.77 

EM average daily wage 50-55 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.77 

EM average daily wage 55-60 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.77 

EM average daily wage 60-65 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.77 
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EM average daily wage 65-70 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.77 

EM average daily wage 70-75 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.77 

EM average daily wage 75+ -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.77 

Fremanezumab Administration Cost -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.77 

Fremanezumab utility MMD 0 -€ 6,090 0.76 -€ 6,090 0.78 

Fremanezumab utility MMD 1 -€ 6,090 0.75 -€ 6,090 0.80 

Fremanezumab utility MMD 10 -€ 6,090 0.71 -€ 6,090 0.83 

Fremanezumab utility MMD 11 -€ 6,090 0.72 -€ 6,090 0.83 

Fremanezumab utility MMD 12 -€ 6,090 0.73 -€ 6,090 0.82 

Fremanezumab utility MMD 13 -€ 6,090 0.73 -€ 6,090 0.81 

Fremanezumab utility MMD 14 -€ 6,090 0.74 -€ 6,090 0.81 

Fremanezumab utility MMD 15 -€ 6,090 0.75 -€ 6,090 0.80 

Fremanezumab utility MMD 16 -€ 6,090 0.75 -€ 6,090 0.80 

Fremanezumab utility MMD 17 -€ 6,090 0.76 -€ 6,090 0.79 

Fremanezumab utility MMD 18 -€ 6,090 0.76 -€ 6,090 0.79 

Fremanezumab utility MMD 19 -€ 6,090 0.76 -€ 6,090 0.78 

Fremanezumab utility MMD 2 -€ 6,090 0.74 -€ 6,090 0.81 

Fremanezumab utility MMD 20 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.78 

Fremanezumab utility MMD 21 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.78 

Fremanezumab utility MMD 22 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.78 

Fremanezumab utility MMD 23 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.78 

Fremanezumab utility MMD 24 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.78 

Fremanezumab utility MMD 25 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.78 

Fremanezumab utility MMD 26 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.78 

Fremanezumab utility MMD 27 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.78 

Fremanezumab utility MMD 28 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.78 

Fremanezumab utility MMD 3 -€ 6,090 0.73 -€ 6,090 0.82 

Fremanezumab utility MMD 4 -€ 6,090 0.72 -€ 6,090 0.83 

Fremanezumab utility MMD 5 -€ 6,090 0.71 -€ 6,090 0.84 

Fremanezumab utility MMD 6 -€ 6,090 0.70 -€ 6,090 0.84 

Fremanezumab utility MMD 7 -€ 6,090 0.70 -€ 6,090 0.84 

Fremanezumab utility MMD 8 -€ 6,090 0.71 -€ 6,090 0.84 

Fremanezumab utility MMD 9 -€ 6,090 0.71 -€ 6,090 0.84 

Placebo utility MMD 0 -€ 6,090 0.78 -€ 6,090 0.77 

Placebo utility MMD 1 -€ 6,090 0.78 -€ 6,090 0.77 

Placebo utility MMD 10 -€ 6,090 0.76 -€ 6,090 0.78 

Placebo utility MMD 11 -€ 6,090 0.76 -€ 6,090 0.78 

Placebo utility MMD 12 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.78 

Placebo utility MMD 13 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.78 

Placebo utility MMD 14 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.77 

Placebo utility MMD 15 -€ 6,090 0.78 -€ 6,090 0.77 

Placebo utility MMD 16 -€ 6,090 0.79 -€ 6,090 0.76 

Placebo utility MMD 17 -€ 6,090 0.79 -€ 6,090 0.75 

Placebo utility MMD 18 -€ 6,090 0.80 -€ 6,090 0.75 

Placebo utility MMD 19 -€ 6,090 0.81 -€ 6,090 0.74 

Placebo utility MMD 2 -€ 6,090 0.78 -€ 6,090 0.77 

Placebo utility MMD 20 -€ 6,090 0.81 -€ 6,090 0.73 

Placebo utility MMD 21 -€ 6,090 0.82 -€ 6,090 0.73 

Placebo utility MMD 22 -€ 6,090 0.83 -€ 6,090 0.72 

Placebo utility MMD 23 -€ 6,090 0.83 -€ 6,090 0.71 

Placebo utility MMD 24 -€ 6,090 0.84 -€ 6,090 0.71 

Placebo utility MMD 25 -€ 6,090 0.84 -€ 6,090 0.70 
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Placebo utility MMD 26 -€ 6,090 0.85 -€ 6,090 0.69 

Placebo utility MMD 27 -€ 6,090 0.87 -€ 6,090 0.68 

Placebo utility MMD 28 -€ 6,090 0.91 -€ 6,090 0.64 

Placebo utility MMD 3 -€ 6,090 0.78 -€ 6,090 0.77 

Placebo utility MMD 4 -€ 6,090 0.78 -€ 6,090 0.77 

Placebo utility MMD 5 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.77 

Placebo utility MMD 6 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.78 

Placebo utility MMD 7 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.78 

Placebo utility MMD 8 -€ 6,090 0.77 -€ 6,090 0.78 

Placebo utility MMD 9 -€ 6,090 0.76 -€ 6,090 0.78 
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Bijlage 3 

Distributie en parameter grenzen gebruikt in de probabilistische 

gevoeligheidsanalyse 

 

Parameter Distributie Base case 

analyse 

Lagere limiet Hogere limiet Bron 

Baseline karakteristieken 

Leeftijd  Normaal 47 38 56 FOCUS s tudie23 

Percentage vrouwen  Normaal 84,1% 67,3% 100% FOCUS s tudie23 

Kosten 

Fremanezumab 

kosten per 4 weken 

Gamma €470,73 €376,59 €564,88  

Fremanezumab 

kosten eerste 4 

weken 

Gamma €575,39 €460,31 €690,47 Kosten 

fremanezumab + 1 

neuroloogbezoekFout!

 Bladwijzer niet gedefinieerd. 

+ reiskosten 

Monitoringskosten 

per 4 weken 

Gamma €16,10 €12,88 €19,32 Nederlandse 

KostenhandleidingFou

t! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

Kosten per huisarts 

bezoek 

Gamma €36,42 €29,14 €43,70 Nederlandse 

KostenhandleidingFou

t! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. + 

reiskosten 

Kosten per 

spoedeisende hulp 

bezoek 

Gamma €264,66 €211,73 €317,59 Nederlandse 

KostenhandleidingFou

t! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. + 

reiskosten 

Kosten per 

hospitalisatie 

Gamma €400,66 €320,53 €480,79 Nederlandse 

KostenhandleidingFou

t! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. + 

reiskosten 

Kosten per triptaan Gamma €0,39 €0,31 €0,46 Nederlandse 

KostenhandleidingFou

t! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. + 

reiskosten 

Kosten per bezoek 

aan de neuroloog 

Gamma €104,66 €83,73 €125,59 Nederlandse 

KostenhandleidingFou

t! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. + 

reiskosten 

Hulpmiddelen 

multiplier 

Normaal 1 0,8 1,2  

Transitie kansen 

Baseline MMDs –  

responders 

Normaal 16,80 13,44 20,15 FOCUS s tudie, data 

on fi le 

Baseline MMDs –  

Non-responders 

Normaal 20,40 16,32 24,48 FOCUS s tudie, data 

on fi le 

Gemiddelde MMD Normaal -0,19 -0,75 0,37 FOCUS s tudy, data 
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versus placebo –non 

responder 

on fi le. In de analyse 

wordt deze 

parameter op 

hetzelfde moment 

gevarieerd als 

‘Gemiddelde MMD 

versus placebo – CM 

responder’ 

Gemiddelde MMD 

versus placebo 

responder 

Normaal 3,42 2,54 4,30 FOCUS s tudy, data 

on fi le. In de analyse 

wordt deze 

parameter op 

hetzelfde moment 

gevarieerd als 

‘Gemiddelde MMD 

versus placebo – CM 

non-responder’ 

Responders rate  Normaal 0,41 0,33 0,49 FOCUS s tudie, data 

on fi le addendum Z 

Netherlands 

assessment rule – 

discontinuatie 

percentage  

Normaal 2% 1,6% 2,4% HALO 

langetermijnstudie 
tabA4C 

Discontinuatie door 

leeftijd 

Normaal 0,45% 0,36% 0,54% NHV advies4 

Utiliteiten 

MSQoL 

Uti l iteit, 0 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,76 

 

0,61 

 

0,91 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 1 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,75  

 

0,6 

 

0,89 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 2 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,73  

 

0,59 0,88 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 3 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,72  

 

0,58 

 

0,86 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 4 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,71  

 

0,56 

 

0,85 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 5 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,69  

 

0,55 

 

0,83 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 6 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,68  

 

0,54 

 

0,81 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 7 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,66  

 

0,53 

 

0,79 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 8 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,65  

 

0,52 

 

0,78 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 9 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,63  

 

0,5 

 

0,76 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 10 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,62  

 

0,49 

 

0,74 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 11 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,60  

 

0,48 

 

0,72 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 12 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,58  

 

0,47 

 

0,70 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 13 MMDs – Bèta  0,57  0,45 0,68 FOCUS s tudie 
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niet op behandeling   

Uti l iteit, 14 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,55  

 

0,44 

 

0,66 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 15 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,53  

 

0,43 

 

0,64 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 16 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,52  

 

0,41 

 

0,62 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 17 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,50  

 

0,4 0,60 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 18 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,48 

 

0,38 0,58 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 19 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,46  

 

0,37 0,56 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 20 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,45  

 

0,36 

 

0,54 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 21 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,43  

 

0,34 

 

0,52 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 22 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,41  

 

0,33 

 

0,50 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 23 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,40  

 

0,32 

 

0,47 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 24 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,38 

 

0,3 

 

0,45 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 25 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,36  

 

0,29 

 

0,43 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 26 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,35  

 

0,28 

 

0,42 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 27 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,33  

 

0,26 0,40 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 28 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,31  

 

0,25 0,38 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 0 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,79 

 

0,64 

 

0,95 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 1 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,78  

 

0,63 0,94 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 2 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,77  

 

0,62 0,92 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 3 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,76  

 

0,6 0,91 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 4 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,74  

 

0,59 0,89 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 5 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,73  

 

0,58 0,87 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 6 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,71  

 

0,57 0,86 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 7 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,70  

 

0,56 0,84 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 8 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,68  

 

0,55 0,82 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 9 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,67  

 

0,53 0,80 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 10 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,65  

 

0,52 0,78 FOCUS s tudie 
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Uti l iteit, 11 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,63  

 

0,51 

 

0,76 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 12 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,61  

 

0,49 0,74 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 13 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,60  

 

0,48 0,72 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 14 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,58  

 

0,46 0,69 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 15 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,56  

 

0,45 0,67 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 16 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,54  

 

0,43 0,65 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 17 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,52  

 

0,42 0,63 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 18 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,50  

 

0,4 0,60 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 19 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,48  

 

0,39 0,58 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 20 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,465  

 

0,37 0,56 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 21 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,45  

 

0,36 0,54 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 22 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,43  

 

0,34 0,51 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 23 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,41  

 

0,33 0,49 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 24 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,39  

 

0,31 0,47 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 25 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,37  

 

0,3 0,45 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 26 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,35  

 

0,28 0,42 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 27 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,34 0,27 0,40 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 28 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,32  

 

0,25 0,38 FOCUS s tudie 

EQ-5D 

      

Uti l iteit, 0 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,95 0,76 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 1 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,95 0,76 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 2 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,94 0,75 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 3 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,94 0,75 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 4 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,93 0,75 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 5 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,93 0,74 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 6 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,92 0,74 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 7 MMDs – Bèta  0,92 0,74 1,00 FOCUS s tudie 
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niet op behandeling 

Uti l iteit, 8 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,91 0,73 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 9 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,91 0,73 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 10 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,90 0,72 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 11 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,89 0,71 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 12 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,89 0,71 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 13 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,88 0,7 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 14 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,87 0,7 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 15 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,86 0,69 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 16 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,85 0,68 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 17 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,84 0,67 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 18 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,83 0,66 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 19 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,82 0,66 0,98 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 20 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,81 0,65 0,97 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 21 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,80 0,64 0,96 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 22 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,78 0,63 0,94 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 23 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,77 0,62 0,93 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 24 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,76 0,61 0,91 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 25 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,74 0,59 0,89 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 26 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,73 0,58 0,87 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 27 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,71 0,57 0,85 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 28 MMDs – 

niet op behandeling 

Bèta  0,70 0,56 0,84 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 0 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,96 0,77 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 1 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,96 0,76 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 2 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,95 0,76 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 3 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,95 0,76 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 4 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,94 0,76 1,00 FOCUS s tudie 
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Uti l iteit, 5 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,94 0,75 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 6 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,935 0,75 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 7 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,93 0,74 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 8 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,92 0,74 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 9 MMDs – op 

behandeling 

Bèta  0,92 0,73 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 10 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,91 0,73 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 11 MMDs – 

op behandeling 

Bèta   0,90 0,72 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 12 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,895 0,72 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 13 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,89 0,71 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 14 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,88 0,7 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 15 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,87 0,69 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 16 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,86 0,69 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 17 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,85 0,68 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 18 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,84 0,67 1,00 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 19 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,82 0,66 0,99 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 20 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,81 0,65 0,97 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 21 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,80 0,64 0,96 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 22 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,78 0,63 0,94 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 23 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,77 0,61 0,92 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 24 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,75 0,6 0,90 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 25 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,735 0,59 0,88 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 26 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,72 0,57 0,86 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 27 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,70 0,56 0,84 FOCUS s tudie 

Uti l iteit, 28 MMDs – 

op behandeling 

Bèta  0,68 0,54 0,82 FOCUS s tudie 

Productiviteitsverliezen 

Werkdagen gemist 

MMD 0 

Normaal 1,17 0,94 1,41 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 1 

Normaal 1,26 1,01 1,51 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 
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Werkdagen gemist 

MMD 2 

Normaal 1,36 1,09 1,63 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 3 

Normaal 1,46 1,17 1,75 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 4 

Normaal 1,57 1,26 1,89 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 5 

Normaal 1,70 1,36 2,03 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 6  

Normaal 1,83 1,46 2,19 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 7 

Normaal 1,97 1,57 2,36 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 8 

Normaal 2,12 1,69 2,54 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 9 

Normaal 2,28 1,82 2,74 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 10 

Normaal 2,46 1,96 2,95 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 11 

Normaal 2,65 2,12 3,17 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 12 

Normaal 2,85 2,28 3,42 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 13 

Normaal 3,07 2,46 3,68 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 14 

Normaal 3,31 2,64 3,97 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 15 

Normaal 3,56 2,85 4,27 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 16 

Normaal 3,84 3,07 4,60 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 17 

Normaal 4,13 3,31 4,96 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 18 

Normaal 4,45 3,56 5,34 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 19 

Normaal 4,80 3,84 5,76 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 20 

Normaal 5,17 4,13 6,20 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 21 

Normaal 5,57 4,45 6,68 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 22 

Normaal 6,00 4,80 7,20 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 23 

Normaal 6,47 5,17 7,76 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 24 

Normaal 6,97 5,57 8,36 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 25 

Normaal 7,51 6,01 9,01 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 26 

Normaal 8,09 6,47 9,71 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 27 

Normaal 8,72 6,98 10,46 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 

Werkdagen gemist 

MMD 28 

Normaal 9,40 7,52 11,28 Porter et a l .Fout! B

ladwijzer niet gedefinieerd. 
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CM gemiddeld 

dagelijks loon 45-50 

Gamma 176,64 141,31 211,97 CBS-statlineFout! B

ladwijzer niet gedefinieerd.A-

B 

CM a  gemiddeld 

dagelijks loon 50-55 

Gamma 173,63 138,91 208,36 CBS-statlineFout! B

ladwijzer niet gedefinieerd.A-

B 

CM a  gemiddeld 

dagelijks loon 55-60 

Gamma 157,47 125,98 188,97 CBS-statlineFout! B

ladwijzer niet gedefinieerd.A-

B 

CM gemiddeld 

dagelijks loon 60-65 

Gamma 116,60 93,28 139,92 CBS-statlineFout! B

ladwijzer niet gedefinieerd.A-

B 

CM gemiddeld 

dagelijks loon 65-70 

Gamma 29,40 23,52 35,28 CBS-statlineFout! B

ladwijzer niet gedefinieerd.A-

B 

CM a  gemiddeld 

dagelijks loon 70-75 

Gamma 10,73 8,59 12,88 CBS-statlineFout! B

ladwijzer niet gedefinieerd.A-

B 

CM gemiddeld 

dagelijks loon 75+ 

Gamma 0,86 0,69 1,03 CBS-statlineFout! B

ladwijzer niet gedefinieerd.A-

B 
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