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Geachte heer Blokhuis, 

In uw brief van 17 augustus jl. (kenmerk CIBG-21-2262) heeft u Zorginstituut 
Nederland verzocht om te beoordelen of de nadere voorwaarde van empagliflozine 
(Jardiance®) kan worden uitgebreid. Inmiddels heeft het Zorginstituut deze 
beoordeling afgerond. De overwegingen hierbij treft u aan in het rapport dat als 
bijlage is toegevoegd. 

Achtergrond 
Empagliflozine is een oraal bloedglucoseverlagend middel dat selectief de 
natrium/glucosecotransporter 2 (SGLT2) in de niertubuli remt. Het is momenteel 
opgenomen op lijst 1A in het GVS in cluster 0A10BXAO V samen met de overige  
SGLT2 remmers canagliflozine, empaglilozine en ertugliflozine. De vergoeding is 
geregeld via een bijlage 2 voorwaarde: 

1. uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 die niet
behandeld kan worden met de combinatie van metformine en een
sulfonylureumderivaat,geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt
als een tweevoudige of drievoudige behandeling in combinatie met
metformine en/of een sulfonylureumderivaat.

2. van achttien jaar of ouder met diabetes mellitus type 2 met een zeer
hoog risico op hart- en vaatziekten:

1. met eerder bewezen hart- en vaatziekten; en/of
2. chronische nierschade met
- eGFR 30-59 ml/min per 1,73m2 met matig verhoogde 
albuminurie (ACR >3 mg/mmol) of 
- eGFR ≥ 60 ml/min per 1,73m2 met ernstig verhoogde 
albuminurie (ACR >30 mg/mmol). 

Overigens heeft het Zorginstituut onlangs (dd 21 september jl.) een aanvullend 
advies aan u uitgebracht, waarbij is geadviseerd om bovenstaande bijlage 2 
voorwaarde onder paragraaf 2.2 uit te breiden met:  

- eGFR 30-44 ml/min per 1,73m2 zonder albuminurie 
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Huidige aanvraag 
De huidige aanvraag betreft een uitbreiding van de vergoedingsvoorwaarde op 
basis van de nieuw geregistreerde indicatie: voor gebruik bij volwassenen voor de 
behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde 
injectiefractie. De aanbevolen dosering hierbij is 10 mg per dag, toegevoegd aan 
de standaard achtergrondbehandeling voor hartfalen. 
 
Beoordeling therapeutische waarde 
Empagliflozine voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk bij 
volwassenen met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde 
ejectiefractie. Zorginstituut Nederland concludeert op basis van de data dat 
empagliflozine hierbij een gelijke waarde heeft ten opzichte van dapagliflozine 
(Forxiga®). 
 
Budgetimpactanalyse 
Rekening houdend met de aannames rondom de patiënten aantallen, 
marktpenetratie en therapietrouw zal de indicatie-uitbreiding van empagliflozine 
(Jardiance®) bij volwassenen met symptomatisch chronisch hartfalen met 
verminderde ejectiefractie, gepaard gaan met meerkosten ten laste van het 
farmaciebudget van ongeveer €0,6 miljoen in het derde jaar na marktintroductie. 
Dit betreft het base case scenario. Wanneer er wordt uitgegaan van een maximaal 
scenario, waarbij de marktpenetratie wordt verdubbeld, komen de meerkosten op 
€1,1 miljoen. Bij deze berekeningen is rekening gehouden met substitutie van 
dapagliflozine. 
 
Advies 
Wij adviseren u op grond van bovenstaande de vergoedingsvoorwaarde van 
empagliflozine, zoals eerder voor dapagliflozine, uit te breiden met de volgende 
voorwaarde: 
 
Voorwaarde: 
Bij volwassen patiënten met symptomatisch (NYHA II-IV) chronisch hartfalen met 
verminderde ejectiefractie (LVEF<40%) 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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Afkortingen 

Afkorting Omschrijving 

ACC American College of Cardiology 

ACEi  Angiotensine converting enzyme inhibitor  

ARB  Angiotensine-II receptor blokkers  

ARNi  Angiotensine-neprilysine receptor inhibitor  

BI Betrouwbaarheidsinterval 

BMI Body mass index  

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 

CRT Cardiale resynchronisatietherapie 

CSS Clinical summary score 

DM 1/2 Diabetes mellitus type 1/2 

eGFR Estimated glomerulair filtration rate  

EMA European Medicine Agency 

EPAR European public assessment reports 

ESC European Society of Cardiology 

FU Follow up 

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation 

GVS Geneesmiddelenvergoedingssysteem  

HFmrEF Hartfalen met een matige LVEF 

HFpEF Hartfalen met een behouden LVEF 

HFrEF Hartfalen met een verminderde LVEF 

HR Hazard ratio 

ICD Implanteerbare cardioverter-defibrillator 

ITT1 Intention-to-treat 

IQR Interkwartielrange 

KCCQ Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire 

LVEF Linkerventrikelejectiefractie 

MCID Minimaal klinisch relevant verschil (minimal clinically 

important difference) 

NNT Number needed to treat 

NYHA New York Heart Association 

OSS Overall summary score 

RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

RR Relatieve risico (risk ratio) 

SD Standaarddeviatie  

SGLT-2 Natrium-glucose-cotransporter 2 (sodium-glucose 

cotransporter-2)  

SMD Gestandaardiseerde gemiddelde verschil (standardized mean 

difference) 

SmPC Samenvatting van de productkenmerken 

TSS Total symptom score 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van empagliflozine (Jardiance®) bij de 

behandeling van volwassenen met symptomatisch chronisch hartfalen met 

verminderde ejectiefractie. Empagliflozine is daarbij indirect vergeleken met 

dapagliflozine op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, 

toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft zich hierbij laten 

adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 

 

De effectiviteit van empagliflozine toegevoegd aan de standaardbehandeling versus 

placebo toegevoegd aan de standaardbehandeling bij patiënten met symptomatisch 

chronisch hartfalen is onderzocht in één gerandomiseerde, dubbelblinde, fase-3 

studie. De resultaten laten zien dat empagliflozine de kans op cardiovasculaire 

sterfte of verslechtering van hartfalen verlaagt (HR 0,75; 95% BI: 0,65-0,86). Uit 

een indirecte vergelijking met dapagliflozine blijk dat dit effect vergelijkbaar is met 

het effect van dapagliflozine. Het is nog onduidelijk of er klinisch relevante 

verschillen bestaan tussen empagliflozine en dapagliflozine wanneer er wordt 

gekeken naar de kans op sterfte ongeacht oorzaak. Deze onzekerheid wordt 

waarschijnlijk met name veroorzaakt door een verschil in aantal geïncludeerde 

patiënten en in patiëntkenmerken. Verder lijken er geen klinisch relevante 

verschillen te zijn tussen empagliflozine en dapagliflozine op de kwaliteit van leven, 

ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid of gebruiksgemak.  

 

Een recent uitgevoerde meta-analyse bevestigt dat de effecten van empagliflozine 

en dapagliflozine op de kans op (cardiovasculaire) mortaliteit en hospitalisatie voor 

hartfalen vergelijkbaar zijn. Tevens wordt er in de nieuwe ESC-richtlijn voor 

hartfalen (2021) een duidelijke plek voor zowel empagliflozine als dapagliflozine 

beschreven, waarbij er geen voorkeur voor één van de twee middelen wordt 

uitgesproken. 

 

Empagliflozine voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk bij 

symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie. Zorginstituut 

Nederland concludeert op basis van de data dat empagliflozine een gelijke waarde 

heeft ten opzichte van dapagliflozine. 

 

 

 

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 27 

september 2021. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van empagliflozine bij 

symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie  t.o.v. de 

standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 

Stofnaam: empagliflozine (Jardiance®), filmomhulde tabletten á 10 en 25 mg [1]. 

Geregistreerde indicatie: Jardiance® is geïndiceerd voor de behandeling van 

volwassenen met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde 

ejectiefractie [1]. 

Claim van de registratiehouder: Bij volwassenen met symptomatisch chronisch 

hartfalen met verminderde ejectiefractie) heeft empagliflozine, toegevoegd aan 

de standaardbehandeling, een therapeutische meerwaarde ten opzichte van de 

standaardbehandeling alleen en een therapeutisch gelijke waarde ten opzichte 

van dapagliflozine. 

Doseringsadvies: De aanbevolen dosering is 10 mg empagliflozine eenmaal 

daags. De tabletten moeten in het geheel worden doorgeslikt en kan worden 

ingenomen met of zonder voedsel [1]. 

Samenstelling: Gele, ronde/ovale, filmomhulde tabletten in twee sterktes;  

met 10 of 25 mg empagliflozine. De tabletten zijn verkrijgbaar in geperforeerde 

PVC/aluminium blisterverpakkingen van 7, 10, 14, 28, 30, 60, 70, 90 of 100 

stuks [1]. 

Werkingsmechanisme: Empagliflozine is een krachtige, selectieve, reversibele  

remmer van de natrium-glucose-cotransporter 2 (SGLT-2). Remming van SGLT-2  

bevordert uitscheiding van glucose via de urine en osmotische diurese door  

vermindering van de reabsorptie van glucose in de nieren. Dit verhoogt daarnaast 

de excretie van natrium wat leidt tot osmotische diurese en verminderd 

intravasculair volume. Afname van volumeoverbelasting van het hart, verlaging 

van de bloeddruk en van de pre- en afterload en downregulatie van de 

sympathische activiteit kan een gunstig effect hebben op cardiale remodelling. 

Het exacte werkingsmechanisme van empagliflozine bij hartfalen is nog niet 

volledig opgehelderd [1, 2]. 

Bijzonderheden: Empagliflozine is sinds 2014 geregistreerd voor gebruik bij  

volwassenen voor de behandeling van onvoldoende gereguleerde diabetes  

mellitus type 2 (DM2) als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging. Het kan  

hierbij als monotherapie gebruikt worden als metformine niet verdragen wordt of  

als aanvulling gebruikt worden op andere geneesmiddelen voor DM2 [1]. 

Empagliflozine wordt op dit moment uit de basisverzekering vergoed voor de 

behandeling van patiënten met DM2 die niet behandeld kunnen worden met de 

combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, die geen insuline 

gebruiken en die dit middel gebruiken als een tweevoudige of drievoudige 

behandeling in combinatie met metformine en/of een sulfonylureumderivaat 

(bijlage 2 voorwaarde). Sinds kort wordt empagliflozine ook vergoed voor 

patiënten met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten [3]. 
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1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

Hartfalen wordt gedefinieerd als een tekortschietende pompwerking van het hart, 

leidend tot een complex van klachten en verschijnselen. De diagnose dient te  

worden gesteld op basis van symptomen, onderzoeksbevindingen en objectief 

bewijs voor een structurele of functionele afwijking van het hart in rust. De oorzaak 

kan gerelateerd zijn aan hartspierverlies of hartspierzwakte (vaak als gevolg van 

een doorgemaakt myocardinfarct), maar kan ook ontstaan door langdurige druk- of 

volumeoverbelasting. Hartfalen is een chronische, progressieve ziekte. Patiënten 

kunnen een tijd stabiel blijven onder adequate therapie, maar op termijn nemen de 

beschadiging en disfunctie van de hartspier toe. 

Met behulp van echografie kan er onderscheid worden gemaakt in 3 types hartfalen: 

 1. hartfalen met een behouden linkerventrikelejectiefractie (LVEF) van >50% 

(HFpEF); 

 2. hartfalen met een matige LVEF van 40-49% (HFmrEF); 

 3. en hartfalen met een verminderde LVEF van <40% (HFrEF) 

Bij systolische dysfunctie (HFrEF en HFmrEF) is er sprake van onvoldoende 

contractie van het hart tijdens de systole, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden 

door een hartinfarct. Bij diastolische dysfunctie (HFpEF) is er geen sprake van 

verminderde contractie, maar van verstijving van het hart. Een bekende oorzaak 

hiervan is langdurige hypertensie [4]. 

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

Chronisch hartfalen wordt gekenmerkt door symptomen van 

kortademigheid of moeheid, in rust of tijdens inspanning. Meestal zijn er ook 

verschijnselen van vochtretentie zoals longoedeem, perifeer oedeem, ascites en/of 

gewichtstoename. In ernstigere gevallen kan er sprake zijn van tachycardie en 

tachypneu. Soms zijn er ook nachtelijke klachten, zoals orthopneu en nycturie. 

 

De meest gebruikte classificatie voor de ernst van hartfalen is de New York Heart 

Association classificatie, welke wordt onderschreven door de Nederlandse richtlijn. 

In deze onderverdeling zijn vier klassen gedefinieerd op basis van de ernst van de  

symptomen bij inspanning. Deze classificatie is een momentopname en kan variëren 

in de tijd. Een hogere NYHA-klasse gaat gepaard met een verminderde kwaliteit van 

leven. De verschillende klassen zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 1:New York Heart Association (NYHA) classificatie voor de ernst van hartfalen 

NYHA-klasse Symptomen 

 

I Geen duidelijke klinische symptomen, geen beperking van 

activiteiten; wel een meetbare vermindering van de 

linkerventrikelfunctie. 

II Licht; enige klachten tijdens fysieke inspanning. Weinig/geen 

klachten in rust 

III Matig ernstig; reeds klachten bij geringe (alledaagse) 

lichamelijke inspanning. 

IV Ernstig; klachten (vermoeidheid en/of kortademigheid) in 

rust. 

 

De prognose bij hartfalen is zeer variabel en onder andere afhankelijk van de ernst, 

de etiologie, de leeftijd van de patiënt, comorbiditeiten en de reeds gebleken 

snelheid van progressie. Ongunstige prognostische factoren zijn onder andere een 

hoge leeftijd, ischemische etiologie, eerdere hospitalisatie wegens hartfalen, status 

na reanimatie en slechte therapietrouw. Ook bestaan veel comorbiditeiten bij 
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hartfalen die een negatieve invloed op de prognose hebben, waaronder hypertensie, 

diabetes, nierfunctiestoornis, COPD, anemie, depressie, angst en cognitieve 

stoornissen. De gemiddelde 5-jaarsmortaliteit na diagnose is ongeveer 35%. Het 1-

jaarsrisico op ziekenhuisopname is ongeveer 30-35% [4]. 

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

In 2019 waren er naar schatting 238.700 mensen met hartfalen bekend bij de  

huisarts, waarvan ongeveer 112.600 mannen en 126.100 vrouwen. Dit komt 

overeen met een jaarlijkse prevalentie van 13,1 per 1.000 mannen en 14,4 per 

1.000 vrouwen. In 2019 werden er 37.400 nieuw gediagnosticeerd met hartfalen, 

waarvan 19.500 vrouwen en 17.900 mannen. Zowel de prevalentie als de incidentie 

is in de meeste leeftijdsklassen hoger voor mannen dan voor vrouwen. De absolute 

aantallen zijn echter hoger voor vrouwen dan voor mannen, omdat er meer oudere 

vrouwen dan mannen zijn [5]. 

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

De herziene, Nederlandse richtlijn hartfalen van het NHG uit 2021 beschrijft drie 

behandeldoelen voor medicamenteuze therapie, namelijk het reduceren van 

mortaliteit, het reduceren van het risico op ziekenhuisopname voor hartfalen en het 

verbeteren van de klachten en het functioneren en daarmee de kwaliteit van leven 
[4]. 

 

Bij systolisch chronisch hartfalen wordt door het NHG primair behandeling met 

angiotensine converting enzyme (ACE)-remmers aanbevolen, aangevuld met 

diuretica bij tekenen van vochtretentie. Een alternatief voor ACE-remmers zijn 

angiotensine-II receptor blokkers (ARBs). Wanneer een patiënt ingesteld is op een 

optimale dosering ACE-remmer/ARB met eventueel een diureticum daaraan 

toegevoegd én klinisch stabiel is (geen tekenen van overvulling), dient een 

bètablokker te worden toegevoegd. Bij patiënten die ondanks adequate instelling op 

een ACE-remmer/ARB en bètablokker ernstige klachten houden (NYHA III-IV), kan 

een aldosteronantagonist worden toegevoegd. Het starten van een SGLT-2-remmer 

door de huisarts voor de behandeling van HFrEF wordt in de richtlijn nog niet 

aanbevolen in verband met gebrek aan ervaring bij deze indicatie . Ook beveelt deze 

richtlijn aan om ivabradine en sacubitril/valsartan niet in de eerste lijn te starten [4]. 

 

In de zeer recent uitgebrachte ESC-richtlijn (European Society of Cardiology) uit 

2021 wordt gebruik van de SGLT2-remmers empagliflozine of dapagliflozine 

aanbevolen bij alle patiënten met hartfalen met verminderde ejectiefractie om het 

risico op hospitalisatie en cardiovasculaire sterfte te verlagen. Toevoeging van 

empagliflozine of dapagliflozine wordt aanbevolen bij alle patiënten die reeds 

behandeld worden met een ACE-remmer/ARB, een bètablokker en een 

aldosteronantagonist, ongeacht of de patiënt diabetes heeft of niet. Er wordt geen 

voorkeur uitgesproken voor empagliflozine of dapagliflozine [6].  

 

Begin 2021 heeft de ACC (American College of Cardiology) tevens een 

consensusartikel uitgebracht over de rol van SGLT-2-remmers bij hartfalen. Hierin 

wordt de toegevoegde waarde van SGLT-2-remmers bij HF benadrukt in verband 

met een verlaging van het risico op hospitalisatie of overlijden [7]. 
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Wat is de waarde van empagliflozine (Jardiance®) bij symptomatisch chronisch 

hartfalen met verminderde ejectiefractie vergeleken met dapagliflozine? 

 

2.1.1 PICO 

 

Tabel 1 PICO 

Patiëntenpopulatie Volwassen patiënten met symptomatisch (NYHA II-

IV) 

chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie 

(LVEF<40%) 

Interventie Empagliflozine, toegevoegd aan de 

standaardbehandeling 

Controle-interventie Dapagliflozine, toegevoegd aan de 

standaardbehandeling 

Cruciale uitkomsten • Mortaliteit (met cardiovasculaire oorzaak of 

ongeacht oorzaak (all-cause mortality)) 

• Verslechtering van hartfalen; hospitalisatie of 

urgent consult voor hartfalen 

• Kwaliteit van leven 

• Incidentie ernstige ongunstige 

interventiegerelateerde effecten 

• Incidentie stakers vanwege 

interventiegerelateerde ongunstige effecten 

Relevante follow-up duur De EMA geeft aan dat lange termijn follow-up in 

gecontroleerde setting noodzakelijk is om de 

effectiviteit van een geneesmiddel bij chronisch 

hartfalen te bevestigen. Een minimale follow-up van 6 

maanden wordt nodig geacht [11]. 

Studiedesign Een gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde 

klinische trial (RCT) is gewenst en haalbaar. 

Aangezien dapagliflozine pas recent is goedgekeurd 

voor de behandeling van hartfalen, zal een RCT 

waarin empagliflozine direct wordt vergeleken met 

dapagliflozine niet beschikbaar zijn. Een RCT waarbij 

empagliflozine, toegevoegd aan de 

standaardbehandeling, wordt vergeleken met 

placebo, toegevoegd aan de standaardbehandeling, is 

relevant voor een indirecte vergelijking met 

dapagliflozine. 

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

Mortaliteit 

Volgens de EMA is een van de belangrijkste therapeutische doelen van de 

behandeling van hartfalen het reduceren van de mortaliteit. Dit wordt daarom vaak 

beschouwd als primaire uitkomstmaat of als onderdeel van een samengestelde 

primaire uitkomstmaat. Zowel de cardiovasculaire sterfte als de sterfte ongeacht 

oorzaak, moet worden meegenomen als cruciale uitkomstmaat [11]. 
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Verslechtering van hartfalen 

Ook het voorkomen van verslechtering van hartfalen wordt door de EMA benoemd 

als belangrijk therapeutisch doel van de behandeling van hartfalen. Verslechtering 

van hartfalen wordt meestal gezien als een hospitalisatie voor hartfalen, maar een 

urgent doktersbezoek voor hartfalen kan hier eventueel ook onder vallen. 

Verslechtering van hartfalen wordt in deze beoordeling beschouwd als cruciale 

uitkomstmaat [11]. 

 

Kwaliteit van leven 

Een andere cruciale uitkomstmaat is de kwaliteit van leven, aangezien patiënten 

met hartfalen vaak een verminderde kwaliteit van leven hebben door een hoge 

symptoombelasting. Volgens de EMA kunnen patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten 

(PROMs) gebruikt worden voor de beoordeling van het effect van een geneesmiddel 

bij patiënten met hartfalen. Er moet gebruik worden gemaakt van vragenlijsten die 

gevalideerd zijn voor de aandoening. Bij hartfalen wordt de gevalideerde Kansas 

City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) doorgaans gebruikt, waarbij een hogere 

score duidt op een betere kwaliteit van leven (range 0-100). Hierbij kan er worden 

gekeken naar de total symptom score (TSS), de clinical summary score (CSS) of de 

overall summary score (OSS) [8]. 

 

Klinische relevantiegrens: een verandering van 5 punten op de KCCQ wordt als 

klinisch relevant beschouwd bij een individuele patiënt. Er is geen klinische 

relevantiegrens vastgesteld voor de KCCQ op groepsniveau. 

 

Incidentie ernstige ongunstige interventiegerelateerde effecten 

Het aantal ernstige ongunstige effecten gerelateerd aan de behandeling wordt als 

een cruciale uitkomstmaat beschouwd. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven 

van de ernstige ongunstige effecten en van de meest frequent voorkomende 

ongunstige effecten die kunnen optreden bij de behandeling met empagliflozine en 

met de vergelijkende behandeling. 

 

Incidentie stakers vanwege interventiegerelateerde ongunstige effecten 

Het aantal patiënten wat de behandeling staakt als gevolg van 

interventiegerelateerde ongunstige effecten wordt meegenomen als cruciale 

uitkomstmaat in de Gradebeoordeling. 

 

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

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

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

(RR en HR) is de default grenswaarde 0,75 en 1,25. Wanneer het Zorginstituut post-

hoc berekeningen maakt met de Bucher-methode bij een indirecte vergelijking, 

worden ook de default klinische relevantiegrenzen van 0,75 en 1,25 bij een RR en 

HR gehanteerd. 

 

2.2 Zoekstrategie 

Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft 

het Zorginstituut in augustus 2021 een literatuursearch gedaan naar publicaties 

over empagliflozine en dapagliflozine, toegevoegd aan de standaardbehandeling, bij 

volwassen patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde 

ejectiefractie. De exacte zoekstrategie is weergegeven in bijlage 1. 

 

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

productkenmerken (SmPC) van het registratiedossier en de European Public 

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

 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport empagliflozine (Jardiance®) bij de behandeling van volwassenen met 

symptomatisch chronisch hartfalen met een verminderde ejectiefractie | 28 september 2021 

 

2021030900 Pagina 15 van 43 

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.  

 

De volgende inclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen: 

1. Gerandomiseerd, geblindeerd en gecontroleerd onderzoek met 

  dapagliflozine en/of empagliflozine toegevoegd aan de standaardbehandeling 

bij volwassen patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde 

ejectiefractie; 

2. Engelstalige artikelen 

De volgende exclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen: 

1. Congresbijdragen; 

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

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteert in 172 referenties, waarvan 8 gepubliceerde artikelen 

voldeden aan de inclusiecriteria. De twee artikelen van Packer (2020) en Butler 

(2021) hadden betrekking op de EMPEROR-reduced studie en de twee artikelen van 

McMurray (2021) en Kosiborod (2020) hadden betrekking op de DAPA-HF studie [9, 8, 

10, 11]. Daarnaast zijn de SmPCs en EPARs van zowel empagliflozine als 

dapagliflozine geraadpleegd [12, 13, 1, 2]. De hierna volgende PRISMA flowchart geeft 

het selectieproces weer.  

 

 
*betreft de EPAR en SmPCs van empagliflozine en dapagliflozine.  

 

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

geïncludeerde richtlijnen en overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 3. 

 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

EMPEROR-reduced [11, 9] 

De EMPEROR-reduced studie van Packer et al. (2020) is een gerandomiseerde, 

dubbelblinde, multicenter, fase III studie waarin de effectiviteit en veiligheid van 

empagliflozine, toegevoegd aan de standaardbehandeling, is onderzocht bij 

volwassen patiënten met symptomatisch hartfalen (NYHA II-IV) en een verminderde 

ejectiefractie (LVEF ≤40%). Patiënten moesten ingesteld zijn op de 

standaardbehandeling voor HFrEF, waaronder diuretica, ACE-remmers, ARBs, 

sacubitril/valsartan, bètablokkers en aldosteronantagonisten. Daarnaast dienden 

patiënten een NT-proBNP te hebben van ≥600 pg/ml bij een LVEF ≤30%, ≥1000 

pg/ml bij een LVEF van 31-35% of ≥2500 pg/ml bij een LVEF van 36-40%. Bij 

recente hospitalisatie voor hartfalen (<1 jaar) moest het NT-proBNP ≥600pg/ml zijn 

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 172) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 4*) 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 176) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 176) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 8) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 172) 

 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 8) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n= 0) 
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en bij aanwezigheid van atriumfibrilleren was er sprake van een verdubbeling van 

de minimale NT-proBNP-grenswaarden. Exclusiecriteria waren onder andere een 

eGFR≤20ml/min/1,73m2, DM1, recente behandeling met- of een intolerantie voor 

een SGLT-2 remmer, symptomen van hypotensie, een systolische bloeddruk ≤ 100 

mmHg en (recent) gedecompenseerd hartfalen. 

 

Geïncludeerde patiënten kregen na randomisatie 10 mg empagliflozine of placebo 

toegevoegd aan de standaardbehandeling. Stratificatie vond plaats op basis van 

afkomst, diabetesstatus, en nierfunctie. Evaluatie vond plaats na elke 2 tot 3 

maanden.  

 

Het primaire eindpunt van de EMPEROR-reduced studie was een samenstelling van 

hospitalisatie voor verslechtering van hartfalen óf sterfte door cardiovasculaire 

oorzaak. Belangrijke secundaire eindpunten waren: 

- Sterfte door cardiovasculaire oorzaak 

- Sterfte ongeacht oorzaak 

- Hospitalisatie door hartfalen 

- Verandering in KCCQ-score (QoL) 

- Afname van de nierfunctie (eGFR) 

- Tijd tot chronische dialyse, niertransplantatie, aanhoudende afname van >40% 

van de eGFR óf tot een aanhoudende eGFR van <10-15 ml/min/1,73m2.  

 

In totaal werden er 3730 patiënten geïncludeerd in de EMPEROR-reduced studie, 

waarvan er 1863 empagliflozine en 1867 placebo kregen. Baselinekarakteristieken 

waren vergelijkbaar tussen beide groepen. 

 

DAPA-HF [10, 8] 

De DAPA-HF studie van McMurray et al. (2019) is een gerandomiseerde, 

dubbelblinde, multicenter, fase III studie waarin de effectiviteit en veiligheid van 

dapagliflozine, toegevoegd aan de standaardbehandeling, is onderzocht bij 

volwassen patiënten met symptomatisch hartfalen (NYHA II-IV) en een verminderde 

ejectiefractie (LVEF ≤40%). Patiënten moesten ingesteld zijn op de 

standaardbehandeling voor HFrEF, welke in ieder geval moest bestaan uit een ACE- 

remmer, ARB of sacubitril/valsartan in combinatie met een bètablokker, tenzij er 

sprake was van een contra-indicatie of onverdraagbare bijwerkingen. Ook mochten 

patiënten daarnaast andere medicatie voor hartfalen gebruiken, waaronder een 

diureticum, aldosteronantagonist of digoxine. Behandeling met antidiabetica kon bij 

patiënten met DM2 worden gecontinueerd en dosisaanpassingen waren toegestaan. 

Exclusiecriteria waren onder andere een eGFR≤30ml/min/1,73m2, DM1, recente 

behandeling met- of een intolerantie voor een SGLT-2 remmer, symptomen van 

hypotensie, een systolische bloeddruk ≤ 95 mmHg en (recent) gedecompenseerd 

hartfalen. 

 

Geïncludeerde patiënten kregen na randomisatie 10 mg dapagliflozine of placebo 

toegevoegd aan de standaardbehandeling. Stratificatie vond plaats op basis van 

DM2 diagnose. Evaluatie vond plaats na 14 en 60 dagen en vervolgens na elke 4 

maanden.  

 

Het primaire eindpunt van de DAPA-HF studie was een samenstelling van 

verslechtering van hartfalen óf sterfte door cardiovasculaire oorzaak. Verslechtering 

van hartfalen werd gedefinieerd als een ongeplande hospitalisatie voor hartfalen of 

een urgent consult waarbij intraveneuze behandeling voor hartfalen nodig was. Bij 

de EMPEROR-reduced studie werden ongeplande hospitalisaties voor hartfalen dus 

niet meegenomen in het primaire eindpunt 

Belangrijke secundaire eindpunten waren: 
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- Hospitalisatie door hartfalen óf sterfte door cardiovasculaire oorzaak 

- Sterfte door cardiovasculaire oorzaak 

- Hospitalisatie door hartfalen 

- Verandering in KCCQ-score 

- Verslechtering van de renale functie óf sterfte door renale oorzaak 

- Sterfte ongeacht oorzaak 

 

In totaal werden er 4744 patiënten geïncludeerd in de DAPA-HF studie, waarvan er 

2373 dapagliflozine en 2371 placebo kregen. Baselinekarakteristieken waren 

vergelijkbaar tussen beide groepen. 

 

Bijlage 4 geeft een overzicht van de baselinekenmerken van de geïncludeerde 

studies. 

 

3.3  Gunstige effecten interventie 

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

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

Cochrane risk of bias tool. 

 

De beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 5. De effecten van de 

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

profiel (bijlage 6). De kwaliteit van de evidence is beoordeeld aan de hand van de 

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

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

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

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.  

 

Cardiovasculaire sterfte of hospitalisatie voor hartfalen 

Directe vergelijking tussen empagliflozine en placebo 

De primaire uitkomstmaat van de EMPEROR-reduced studie was een samenstelling 

van cardiovasculaire sterfte of hospitalisatie voor hartfalen. Na een mediane 

follow-up periode van 16 maanden waren 361 patiënten (19,4%)  in de 

empagliflozinegroep en 462 patiënten (24,7%) in de placebogroep overleden aan 

een cardiovasculaire oorzaak of waren gehospitaliseerd voor hartfalen. Dit geeft een 

hazard ratio (HR) van 0,75 (95% BI: 0,65-0,86). 

 

Indirecte vergelijking tussen empagliflozine en dapagliflozine 

Om een indirecte vergelijking te maken tussen empagliflozine en dapagliflozine bij 

de behandeling van hartfalen, worden de resultaten in relatie tot de cardiovasculaire 

mortaliteit of hospitalisatie voor hartfalen uit de DAPA-HF studie hieronder 

weergegeven. Vervolgens zijn er door het Zorginstituut post-hoc berekeningen 

gemaakt om de HRs met elkaar te vergelijken met behulp van de Bucher-methode. 

 

In de DAPA-HF studie waren er na een mediane follow-up van 18,2 maanden 382 

patiënten (16,1%)  in de dapagliflozinegroep en 495 patiënten (20,9%) in de 

placebogroep overleden aan een cardiovasculaire oorzaak of waren gehospitaliseerd 

voor hartfalen. Dit geeft een HR van 0,75 (95% BI: 0,65-0,85).  

 

De indirecte vergelijking met de Bucher-methode resulteert in een HR van 1,00 

(95% BI: 0,82-1,21). 

 

Gradeconclusie:  

Er is waarschijnlijk (bewijs van middelmatige kwaliteit) geen klinisch relevant 
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verschil in effect op cardiovasculaire sterfte of verslechtering van hartfalen tussen 

empagliflozine en dapagliflozine. De middelmatige kwaliteit van bewijs is toe te 

schrijven aan indirectheid (intransiviteit)[in de EMPEROR-reduced studie werden 

ernstigere patiënten geïncludeerd met een lagere nierfunctie (eGFR 62 vs 66 ml/min 

en NT-proBNP 1907 vs 1437 pg/ml). Daarnaast waren er verschillen in 

groepsgrootte (3730 vs 4744 patiënten), follow-up (16 vs 18,2 maanden) en in 

aantal patiënten dat met sacubitril/valsartan werd behandeld (20% vs 11%)]. 

       

Sterfte ongeacht oorzaak 

Directe vergelijking tussen empagliflozine en placebo 

Na een mediane follow-up periode van 16 maanden waren 249 (13,4%) patiënten in 

de empagliflozinegroep en 266 patiënten (14,2%) in de placebogroep overleden, 

ongeacht de oorzaak. Dit geeft een HR van 0,92 (95% BI: 0,77-1,10).  

 

Indirecte vergelijking tussen empagliflozine en dapagliflozine 

Na een mediane follow-up periode van 18,2 maanden waren 276 patiënten (11,7%) 

in de dapagliflozinegroep en 329 patiënten (13,9%) in de placebogroep overleden, 

ongeacht de oorzaak. Dit geeft een HR van 0,83 (95% BI: 0,71-0,97; p=0,0217) in 

het voordeel van dapagliflozine, met een NNT van 45. 

 

De indirecte vergelijking met de Bucher-methode resulteert in een HR van 1,10 

(95% BI: 0,87-1,40). 

 

Gradeconclusie: 

Het is onduidelijk (bewijs van lage kwaliteit) of empagliflozine kan resulteren in een 

klinisch relevante verandering van de kans op sterfte ongeacht oorzaak vergeleken 

met dapagliflozine. De middelmatige kwaliteit van bewijs is toe te schrijven aan 

indirectheid (intransiviteit) en onnauwkeurigheid [één van de twee default klinische 

relevantiegrenzen wordt overschreden (1,25)]. 

 

Kwaliteit van leven 
Directe vergelijking tussen empagliflozine en placebo 
Na 52 weken was de KCCQ-CSS gemiddeld met 1,61 punten verbeterd 

(gecorrigeerd voor placebo) en de KCCQ-TSS score gemiddeld met 1,69 punten 
verbeterd (gecorrigeerd voor placebo).  

In totaal ervaarden 576 patiënten (30,9%) in de empagliflozinegroep en 512 
patiënten (27,4%) in de placebogroep een verbetering van ≥5 punten in de KCCQ-
CSS. Dit geeft een RR van 1,13 (95% BI: 1,02-1,25). Ook ervaarden 473 patiënten 

(25,4%) in de empagliflozinegroep en 515 patiënten (27,6%)in de placebogroep een 
verslechtering van ≥5 punten in de KCCQ-CSS. Dit geeft een RR van 0,92 (95% BI: 

0,83-1,02). 
 
Indirecte vergelijking tussen empagliflozine en dapagliflozine 

Na 8 maanden hadden 933 patiënten (39,3%) in de dapagliflozinegroep en 794 
patiënten (33,5%) in de placebogroep een verbetering van ≥5 punten in de KCCQ-

TSS. Dit geeft een RR van 1.17 (95% BI: 1,09-1,27). Na 8 maanden hadden 537 
patiënten (22,6%) in de dapagliflozinegroep en 693 patiënten (29,2%) in de 
placebogroep een verslechtering van ≥5 punten in de KCCQ-TSS. Dit geeft een RR 

van 0,77 (95% BI: 0,70-0,85). 
 

In de EMPEROR-studie is er dus met name gekeken naar de CSS (clinical symptom 
score) en in de DAPA-HF studie is er enkel gekeken naar de TSS (total symptom 
score). De TSS bevat de twee KCCQ-domeinen frequentie van symptomen en 
symptoomlast. De CSS bevat nog een derde KCCQ-domein, namelijk fysieke 
limitaties. Aangezien de gemiddelde toename in KCCQ-CSS en –TSS score in de 
EMPEROR-studie vergelijkbaar is (1,61 vs 1,69), kan er toch een indirecte 
vergelijking gemaakt worden tussen het aantal patiënten wat een klinisch relevante 
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verbetering/verslechtering in CSS ervaart met empagliflozine en het aantal 
patiënten wat een klinisch relevante verbetering/verslechtering in TSS ervaart met 

dapagliflozine. Er is daarom wel éénmaal afgewaardeerd voor indirect bewijs bij de 
GRADE-beoordeling. 
 

De indirecte vergelijking met de Bucher-methode resulteert in een HR van 0,96 
(95% BI: 0,85-1,09) voor een verbetering van ≥5 punten in de KCCQ-TSS/CSS en 

in een HR van 1,19 (95% BI: 1,03-1,37) voor een verslechtering van ≥5 punten in 
de KCCQ-TSS/CSS-score. 

 

Gradeconclusie: 

Er is waarschijnlijk (bewijs van middelmatige kwaliteit) geen klinisch relevant 

verschil in effect op verbetering van de kwaliteit van leven tussen empagliflozine en 

dapagliflozine. Het is echter onduidelijk (bewijs van lage kwaliteit) of er een klinisch 

relevant verschil in effect is op de vermindering van de achteruitgang van de 

kwaliteit van leven tussen empagliflozine en dapagliflozine. De kwaliteit van bewijs 

is toe te schrijven aan indirectheid (intransiviteit) [KCCQ-CSS vs –TSS en verschil in 

follow-up duur (52 weken vs 8 maanden)] en onnauwkeurigheid [één van de twee 

default klinische relevantiegrenzen wordt overschreden (1,25)]. 

 

3.3.1 Overige overwegingen 

Hoewel de EMPEROR-reduced studie en DAPA-HF studie in grote lijnen vergelijkbaar 

zijn, bestaan er ook belangrijke verschillen tussen beide studies. Zoals eerder 

genoemd zijn er minder patiënten geïncludeerd (3730 vs 4744), was de mediane 

follow-up korter (16 vs 18,2 maanden), waren de patiënten er slechter aan toe 

(eGFR 62 vs 66 ml/min/1,73m2 en NT-proBNP 1907 vs 1437 pg/ml) en werden 

patiënten vaker met sacubitril/valsartan behandeld (20% vs 11%) in de 

empagliflozinestudie vergeleken met de dapaglilflozinestudie. Daarnaast bestond het 

primaire eindpunt in de EMPEROR-reduced studie uit een samenstelling van 

cardiovasculaire sterfte en hospitalisatie voor hartfalen (2 componenten) terwijl het 

primaire eindpunt in de DAPA-HF studie bestond uit een samenstelling van 

cardiovasculaire sterfte, hospitalisatie voor hartfalen én een urgent doktersbezoek 

voor hartfalen (3 componenten). In de DAPA-HF studie vonden er in totaal maar 10 

events in de dapagliflozinegroep en 23 events in de placebogroep plaats waarbij een 

urgent doktersbezoek nodig was. Dit is dus een zeer klein percentage van het totale 

aantal events voor het primaire eindpunt (386 in empagliflozinegroep vs 502 events 

in placebogroep). Tevens is de HR voor het primaire eindpunt (3 componenten) 

nagenoeg gelijk aan de HR voor het secundaire eindpunt van cardiovasculaire 

sterfte of hospitalisatie voor hartfalen (2 componenten), namelijk 0,74 (95% BI: 

0,65-0,85) vs 0,75 (95% BI: 0,65-0,85). 

 

Opvallend is dat er geen statistisch significant effect op sterfte ongeacht oorzaak 

werd gevonden in de EMPEROR-reduced studie en wél in de DAPA-HF studie, 

ondanks dat er ‘ziekere’ patiënten in de empagliflozinestudie werden geïncludeerd. 

Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het lagere aantal geïncludeerde patiënten, 

wat resulteert in een lagere power. Ook hadden de patiënten in de EMPEROR-

reduced studie een hoger risico op hospitalisatie, wat onderdeel is van het primaire 

eindpunt, waardoor er sprake was van een kortere follow-up. Tot slot waren er meer 

patiënten die de behandeling staakten in de EMPEROR-reduced studie vergeleken 

met de DAPA-HF studie (17,5% vs 4,8%), wat ook kan bijdragen aan een lagere 

power om een effect op mortaliteit aan te tonen [14, 15]. 

 

De resultaten van de subgroepanalyses uit de EMPEROR-reduced studie zijn 

vergelijkbaar met die van de DAPA-HF studie (i.e. minder overtuigende effecten in 

Europese patiënten en bij NYHA-klasse III-IV, maar consistente resultaten in andere 
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subgroepen op basis van nierfunctie, geslacht, diabetesstatus, 

achtergrondbehandeling etc.). Daarnaast bevestigt een meta-analyse van Zannad et 

al. (2020) dat de resultaten uit beide studies vergelijkbaar zijn; testen voor 

heterogeniteit omtrent effectgrootte tussen beide studies waren niet significant op 

de verschillende eindpunten [16]. De meta-analyse is meegenomen als 

ondersteunend bewijs en niet in de Grade-beoordeling, omdat er in de meta-analyse 

wordt getoetst op heterogeniteit van een mogelijk groepseffect. Dit sluit dus niet 

geheel aan op de PICO, aangezien dit geen groepsbeoordeling betreft.   

 

Uit de EMPEROR-reduced studie blijkt ook dat empagliflozine de kans op 

verslechtering van de nierfunctie verlaagt. Het samengestelde renale eindpunt 

bestond uit tijd tot chronische dialyse, niertransplantatie, aanhoudende afname van 

>40% van de eGFR óf tot een aanhoudende eGFR van <10-15 ml/min/1,73m2. In 

de empagliflozinegroep waren er 30 events vergeleken met 58 events in de 

placebogroep, wat een HR geeft van 0,50 (95% BI: 0,32-0,77). Tevens was de 

jaarlijkse afname in eGFR lager in de empagliflozinegroep dan in de placebogroep, 

namelijk -0,55 ml/min/1,73m2 vs -2,28 ml ml/min/1,73m2 [11]. 

 

3.4 Ongunstige effecten 

Het algemene veiligheidsprofiel van empagliflozine bij patiënten met hartfalen is  

consistent met het bekende veiligheidsprofiel van empagliflozine. Tevens komt het 

veiligheidsprofiel van empagliflozine overeen met die van dapagliflozine. De meest 

frequent voorkomende en ernstige ongunstige effecten van beide middelen zijn 

vermeld in tabel 2. 

 

Tabel 2: Ongunstige effecten van Empagliflozine vergeleken met dapagliflozine bij 

patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie  

 Systeem/orgaanklasse Dapagliflozine Empagliflozine 

Zeer vaak 

voorkomend 

Voedings- en 

Stofwisselingsstoornissen 

Hypoglykemie (bij 

gebruik met 

sulfonylureumderivaat 

of insuline) 

Hypoglykemie (bij 

gebruik met 

sulfonylureumderivaat 

of insuline) 

 Bloedvataandoeningen  Volumedepletie 

Vaak 

voorkomend 

Infecties en parasitaire 

aandoeningen 

Vulvovaginitis, balanitis 

en gerelateerde 

genitale 

infecties, 

urineweginfectie 

Vaginale candidiasis, 

vulvovaginitis, 

balanitis en andere 

genitale infecties, 

urineweginfectie 

Voedings- en 

Stofwisselingsstoornissen 

Diabetische 

ketoacidose (wanneer 

gebruikt bij 

diabetes mellitus type 

1) 

Dorst 

Maagdarmstelselaandoeningen  Constipatie 

Zenuwstelselaandoeningen Duizeligheid  

Huid- en 

onderhuidaandoeningen 

Huiduitslag Jeuk, huiduitslag 

Skeletspierstelsel- en 

Bindweefselaandoeningen 

Rugpijn  

Nier- en 

urinewegaandoeningen 

Dysurie, polyurie Polyurie 

Onderzoeken Verhoogd hematocriet, 

verminderde 

creatinineklaring 

Verhoogde 

serumlipiden 
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gedurende initiële 

behandeling, 

dyslipidemie 

Ernstig  Genitale infectie, 

fournier-gangreen, 

hypoglykemie, 

volumedepletie, 

urineweginfecties 

Genitale infectie, 

fournier-gangreen, 

hypoglykemie, 

volumedepletie, 

urineweginfecties 

 

Incidentie ernstige (graad 3-5) ongunstige effecten 

Directe vergelijking tussen empagliflozine en placebo 

Gedurende de EMPEROR-reduced trial waren er 772 patiënten (41,4%)  in de 

empagliflozinegroep en 896 patiënten (48,1%) in de placebogroep die ernstige 

ongunstige effecten ervaarden. Dit geeft een RR van 0,86 (95% BI:0,80-0,93). Er is 

niet beoordeeld of deze gerelateerd waren aan de interventie. Er waren 283 

patiënten (15,2%)  in de empagliflozinegroep en 227 patiënten (12,2%) in de 

placebogroep die een interventiegerelateerd ongunstig effect (ongeacht ernst) 

ervaarden.  

 

Indirecte vergelijking tussen empagliflozine en dapagliflozine 

Tijdens de DAPA-HF trial waren er 846 patiënten (35,7%) in de dapagliflozinegroep 

en 951 patiënten (40,2%) in de placebogroep die ernstige ongunstige effecten 

ervaarden. Dit geeft een RR van 0,89 (95% BI: 0,83-0,96). Er is niet beoordeeld of 

deze gerelateerd waren aan de interventie. 

 

De indirecte vergelijking met de Bucher-methode resulteert in een RR van 0,97 

(95% BI: 0,87-1,07). 

 

Gradeconclusie: 

Er is (bewijs van hoge kwaliteit) geen klinisch relevant verschil in effect op de 

incidentie ernstige ongunstige effecten tussen empagliflozine en dapagliflozine.  

 

Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 

Directe vergelijking tussen empagliflozine en placebo 

Gedurende de EMPEROR-reduced trial waren er 322 patiënten (17,3%) in 

empagliflozinegroep en 328 patiënten (17,6%) in de placebogroep die de 

behandeling staakten vanwege ongunstige effecten. Dit geeft een RR van 0,98 (95% 

BI: 0,85-1,13). Hier is niet beoordeeld of deze ongunstige effecten gerelateerd 

waren aan de interventie 

 

Indirecte vergelijking tussen empagliflozine en dapagliflozine 

Tijdens de DAPA-HF trial waren er 111 patiënten (4,7%) in dapagliflozinegroep en 

116 patiënten (4,9%) in de placebogroep die de behandeling staakten vanwege 

ongunstige effecten. Dit geeft een RR van 0,96 (95% BI: 0,74-1,23). Ook hier is 

niet beoordeeld of deze ongunstige effecten gerelateerd waren aan de interventie. 

 

De indirecte vergelijking met de Bucher-methode resulteert in een RR van 0,98 

(95% BI: 0,73-1,31). 

 

Gradeconclusie: 

Er is waarschijnlijk (bewijs van middelmatige kwaliteit) geen klinisch relevant 

verschil in effect op de incidentie stakers vanwege ongunstige effecten tussen 

empagliflozine en dapagliflozine. De middelmatige kwaliteit van bewijs is toe te 

schrijven aan onnauwkeurigheid [één van de twee default klinische 

relevantiegrenzen wordt ruim overschreden (1,25)]. 
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3.4.1 Overige overwegingen 

Van de ongunstige effecten die gerapporteerd zijn in zowel de EMPEROR-reduced 

studie als in de DAPA-HF studie, is niet beoordeeld of deze medicatiegerelateerd 

waren. Aangezien de meest voorkomende ongunstige effecten gerelateerd zijn aan 

het ziektebeeld en beide SGLT2-remmers (mogelijk) een positief effect hebben op 

het verloop van de aandoening, zijn er minder ongunstige effecten in de groep die 

empagliflozine/dapagliflozine kregen vergeleken met de placebogroep. 

 

In de EMPEROR-reduced studie komen meer ongunstige effecten voor dan in de 

DAPA-HF studie, maar de incidenties zijn in beide studies wel gebalanceerd tussen 

de actieve-armen en de controle-armen. Ook dit kan veroorzaakt worden door de 

verschillen in geïncludeerde patiëntenpopulaties die eerder zijn genoemd (zie ook 

bijlage 4: baseline tabel). Hetzelfde geldt voor de incidentie stakers vanwege 

ongunstige effecten. 

 

3.5 Ervaring 

De ervaring met empagliflozine en dapagliflozine is weergegeven in tabel 3. 

 

Tabel 3: Ervaring met empagliflozine vergeleken met dapagliflozine 

 empagliflozine dapagliflozine 

beperkt: < 3  jaar op de markt of < 

100.000 voorschriften (niet-

chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische medicatie) 

  

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 

100.000 voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

X X 

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. 

 

Specifieke groepen 

Er is geen nierfunctie-afhankelijke dosisaanpassing nodig bij behandeling van 

patiënten met hartfalen met empagliflozine of dapagliflozine. Het gebruik van 

empagliflozine wordt echter afgeraden bij patiënten met een eGFR van < 20 ml/min. 

Bij dapagliflozine geldt een hogere grens van < 30 ml/min.  

Er is geen dosisaanpassing van empagliflozine nodig bij patiënten met een 

leverinsufficiëntie, maar gebruik bij patiënten met ernstige leverinsufficientie wordt 

afgeraden in verband met beperkte ervaring. Bij dapagliflozine wordt een 

startdosering van 5 mg aanbevolen bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie.  

 

Uit dierstudies blijkt dat empagliflozine in beperkte mate de placenta passeert, maar 

er zijn geen aanwijzingen voor schadelijke effecten wat betreft embryonale 

ontwikkeling. Uit voorzorg heeft het de voorkeur het gebruik van empagliflozine te 

vermijden tijdens de zwangerschap. Dierproeven tonen aan dat dapagliflozine wel 

geassocieerd wordt met toxische effecten op de ontwikkelende nieren. Beide 

middelen dienen niet te worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding in 

verband met uitscheiding in de moedermelk.  
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Interacties 

Empagliflozine en dapagliflozine kennen vergelijkbare interacties. Het diuretisch 

effect van thiazide- en lisdiuretica kan versterkt worden door SGLT2-remmers en 

het risico op dehydratatie en hypotensie kan daardoor verhoogd worden. Daarnaast 

kan het risico op een hypoglykemie verhoogd zijn bij gelijktijdig gebruik van SGLT2-

remmer en insuline en insulinesecretie-bevorderende middelen, zoals 

sulfonylureumderivaten. Het kan daarom nodig zijn om de dosis antidiabetica te 

verlagen. 

 

Waarschuwingen en voorzorgen 

Empagliflozine en dapagliflozine kennen grotendeels dezelfde waarschuwingen en 

voorzorgen voor gebruik. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten waarbij een door 

een SGLT2-remmer geïnduceerde bloeddrukdaling mogelijk risicovol is, zoals 

patiënten die behandeld worden met anti-hypertensiva die hypotensie in hun 

medische geschiedenis hebben en bij ouderen. Het wordt aanbevolen om de 

behandeling met SGLT2-remmers tijdelijk te onderbreken bij patiënten die 

volumedepletie ontwikkelen, totdat de depletie is gecorrigeerd. Tevens dient zowel 

empagliflozine als dapagliflozine met voorzichtigheid te worden gebruikt bij 

patiënten met een verhoogd risico op diabetische ketoacidose, bijvoorbeeld 

patiënten met een lage bèta-celfunctiereserve, met aandoeningen die leiden tot 

beperkte voedselinname of ernstige uitdroging of met grotere insulinebehoeften 

vanwege acute medische ziekte, operatie of alcoholmisbruik. De behandeling met 

empagliflozine of dapagliflozine dient verder direct te worden gestaakt als fournier-

gangreen vermoed wordt, waarna onmiddellijk een behandeling (waaronder 

antibiotica en chirurgisch debridement) moet worden ingezet. Tot slot kan het 

gebruik van SGLT2-remmers tijdelijk worden gestaakt gedurende behandeling van 

een pyelonefritis of urosepsis. 

 

3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van empagliflozine en dapagliflozine is weergegeven in tabel 4. 

 

Tabel 4: Gebruiksgemak van empagliflozine vergeleken met dapagliflozine 

 empagliflozine dapagliflozine 

Toedieningswijze O raal O raal 

Toedieningsfrequentie Eén maal daags  Eén maal daags  
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

De effectiviteit van empagliflozine toegevoegd aan de standaardbehandeling versus 

placebo toegevoegd aan de standaardbehandeling bij patiënten met symptomatisch 

chronisch hartfalen is onderzocht in één RCT (EMPEROR-reduced). De resultaten 

laten zien dat empagliflozine een statistisch significant en waarschijnlijk ook een 

klinisch relevant effect heeft op verlaging van de kans op cardiovasculaire sterfte of 

verslechtering van hartfalen (HR 0,75; 95% BI: 0,65-0,86). Uit een indirecte 

vergelijking met dapagliflozine blijk dat er waarschijnlijk geen klinisch relevant 

verschil in effect op cardiovasculaire sterfte of verslechtering van hartfalen tussen 

empagliflozine en dapagliflozine bestaat. Het is nog onduidelijk of er klinisch 

relevante verschillen bestaan tussen empagliflozine en dapagliflozine wanneer er 

wordt gekeken naar de kans op sterfte ongeacht oorzaak. Deze onzekerheid wordt 

waarschijnlijk met name veroorzaakt door een verschil in aantal geïncludeerde 

patiënten en door verschillen in patiëntkenmerken bij baseline (o.a. NT-proBNP, 

eGFR, percentage sacubitril/valsartan-gebruikers). Er zijn geen aanwijzingen dat er 

klinisch relevante verschillen zijn tussen beide SGLT2-remmers op de kwaliteit van 

leven. Verder lijkt empagliflozine een positief effect te hebben op verslechtering van 

de nierfunctie.  

 

Een recent uitgevoerde meta-analyse bevestigt dat de effecten van empagliflozine 

en dapagliflozine op (cardiovasculaire) mortaliteit en hospitalisaties voor hartfalen 

vergelijkbaar zijn. Tevens wordt er in de nieuwe ESC-richtlijn voor hartfalen een 

duidelijke plek voor zowel empagliflozine als dapagliflozine beschreven, waarbij er 

geen voorkeur voor één van de twee middelen wordt uitgesproken. 

 

Empagliflozine kan worden ingezet bij patiënten met een nierfunctie vanaf 20 

ml/min/1,73m2, terwijl dapagliflozine pas ingezet kan worden bij patiënten met een 

nierfunctie vanaf 30 ml/min/1,73m2. Verder zijn er geen klinisch relevante 

verschillen tussen empagliflozine en dapagliflozine wanneer er wordt gekeken naar 

ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid of gebruiksgemak.  

 

 

4.2 Eindconclusie 

Empagliflozine voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk bij 

symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie . Het Zorginstituut 

concludeert op basis van de data dat het geneesmiddel een gelijke waarde heeft ten 

opzichte van dapagliflozine. 
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5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies 

Empagliflozine 

- 

 

Hartfalen, chronisch 

Bij systolisch hartfalen starten met een ACE-remmer en bij vochtretentie met een 

diureticum, daarna, als de patiënt klinisch stabiel is, een selectieve β-blokker 

toevoegen. Een combinatie van deze middelen verlicht de klachten en kan een 

vroegtijdige mortaliteit en de kans op ziekenhuisopname voor hartfalen 

verminderen. De patiënt op de medicatie instellen op basis van een zorgvuldige 

titratie van de doseringen en regelmatige controle van serumelektrolyten en de 

nierfunctie. LET OP: deze tekst is al in revisie. 

 

5.2 Nieuw advies 

Empagliflozine 

Bij de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde 

ejectiefractie (LVEF≤40%) kan in de tweedelijnszorg  toevoeging van een SGLT2-

remmer (empagliflozine of dapagliflozine) aan de standaardbehandeling worden 

overwogen bij patiënten met NYHA-klasse II t/m IV. Dit lijkt een positief effect te 

hebben op de mortaliteit en op de verslechtering van hartfalen bij deze 

patiëntenpopulatie. 

 

Hartfalen, chronisch 

Start bij hartfalen met matige (‘midrange’) of verminderde (‘reduced’) ejectiefractie 

(HFmrEF of HFrEF) met een ACE-remmer en geef bij tekenen van overvulling een 

lisdiureticum. Voeg een selectieve bètablokker toe als de patiënt klinisch stabiel is 

(met name geen tekenen van overvulling). Overweeg bij persisterende klachten 

ondanks adequate instelling, toevoeging van een aldosteronantagonist. Een 

combinatie van deze middelen verlicht de klachten en kan een vroegtijdige 

mortaliteit en de kans op ziekenhuisopname door hartfalen verminderen. De 

behandeling van hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF) is vooral 

symptomatisch; geef bij tekenen van overvulling een lisdiureticum en behandel 

eventuele cardiovasculaire en niet-cardiovasculaire comorbiditeit. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed en de Cochrane Library in augustus 

2021 met de volgende zoektermen: 

 

(reduced ejection fraction [Title/Abstract]) AND (heart failure [title/Abstract]) AND 

((dapagliflozin [Title/Abstract]) OR (forxiga [Title]) OR (empagliflozin 

[Title/Abstract]) OR (jardiance [Title])) 

 

Dit resulteerde in 172 hits. Na exclusie van artikelen, werden er 4 artikelen 

geïncludeerd. De publicaties van Packer (2021) en Butler (2021) hebben betrekking 

op de EMPEROR-reduced studie en de publicaties van McMurray (2019) en 

Kosiborod (2020) hebben betrekking op de DAPA-HF studie [11, 9, 10, 8]. Tevens 

werden de EPARs en SmPCs van empagliflozine en dapagliflozine geïncludeerd [1, 2, 

12, 13].  
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Type onderzoek, 

bewijsklasse, follow-up 

duur 

Aantal patiënten  Patiëntkenmerken Interventie en 

vergelijkende 

behandeling 

Relevante uitkomstmaten  

EMPEROR-reduced  

Packer, 2020 [11] 

 

Subgroep/exploratieve 

analyses 

Gerandomiseerde, 

dubbelblinde, 

placebogecontroleerde, 

multicenter, fase-3 studie 

ITT 

N=3730 

EMPA=1863 

PCB=1867 

• ≥18 jaar 

• LVEF ≤40 

• NYHA II-IV 

• eGFR≥20 m/min/1,72m2  

• NT-proBNP: 

≥ 600 pg/ml bij LVEF≤30% of bij 

recente hospitalisatie voor HF 

zonder AF; 

≥1000 pg/ml bij LVEF 31-35%; 

≥1200 pg/ml bij recente 

hospitalisatie voor HF met AF; 

≥2500 pg/ml bij LVEF 36-40%.= 

 

EMPA 10 mg 1dd vs PCB, 

beide toegevoegd aan de 

standaard behandeling 

Primair: (samengesteld) 

-Hospitalisatie voor HF of CV sterfte 

Secundair: 

-Hospitalisatie voor HF 

-CV sterfte 

-Sterfte ongeacht oorzaak 

-KCCQ score Δ 

-Afname van eGFR 

DAPA-HF 

McMurray, 2019 [10] 

 

Subgroep/exploratieve 

analyses 

Gerandomiseerde, 

dubbelblinde, 

placebogecontroleerde, 

multicenter, fase-3 studie 

ITT 

N=4744 

DAPA=2373 

PCB=2371 

• ≥18 jaar 

• LVEF ≤40 

• NYHA II-IV 

• eGFR≥30 m/min/1,72m2  

• NT-proBNP ≥ 600 pg/ml, echter; 

-bij AF NT-proBNP ≥900 pg/ml; 

-bij recente hospitalisatie voor HF  

(<1 jaar) NT-proBNP≥400 pg/ml 

DAPA 10 mg 1dd vs PCB, 

beide toegevoegd aan de 

standaard behandeling 

Primair: (samengesteld) 

-Verslechtering van hartfalen (hospitalisatie of urgent 

doktersbezoek voor HF) of CV sterfte 

Secundair: 

-Hospitalisatie voor HF of CV sterfte (samengesteld) 

-Hospitalisatie voor HF 

-CV sterfte 

-Sterfte ongeacht oorzaak 

-KCCQ score Δ 

-Verslechtering van renale functie of renale sterfte 

ITT: intention to treat,  CV: cardiovasculaire, EMPA; empaglilflozine, DAPA:  dapagliflozine,  AF: atriumfibrilleren, HF: hartfalen,  LVEF: linkerventrikelejectiefractie 
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Bijlage 3: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

EMA / CBG [1] 2021 Samenvatting van de productkenmerken empagliflozine 

EMA / CBG [2] 2021 European Public Assessment Report (EPAR) empagliflozine 

ESC [6] 2021 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart 

failure: Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and 

chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special 

contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC 

NHG [4] 2021 Standaard M51: Hartfalen 
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Bijlage 4: Baseline tabel 

 EMPEROR-reduced [2, 11, 16] DAPA-HF  [10] 

Variabele Empagliflozine 

N=1863 

Placebo 

N=1867 

Dapagliflozine 

N=2373 

Placebo 

N=2371 

Leeftijd (jaar), gemiddeld (SD) 67,2 (10,8) 66,5 (11,2) 66,2 (11,0) 66,5 (10,8) 

Geslacht aantal (%) 

Man 

Vrouw  

 

1426 (76,5) 

437 (23,5) 

 

1411 (75,6) 

456 (24,4) 

 

1809 (76,2) 

564 (23,8) 

 

1826 (77,0) 

545 (23,0) 

Etniciteit, aantal (%) 

Kaukasisch 

Negroïde 

Aziatisch 

Overig 

 

1325 (71,1) 

123 (6,6) 

337 (18,1) 

78 (4,2) 

 

1304 (69,8) 

134 (7,2) 

335 (17,9) 

94 (5,0) 

 

1662 (70,0) 

122 (5,1) 

552 (23,3) 

37 (1,6) 

 

1671 (70,5) 

104 (4,4) 

564 (23,8) 

32 (1,3) 

NYHA-klasse, aantal (%) 

II 

III 

IV 

 

1399 (75,1) 

455 (24,4) 

9 (0,5) 

 

1401 (75,0) 

455 (24,4) 

11 (0,6) 

 

1606 (67,7) 

747 (31,5) 

20 (0,8) 

 

1597 (67,4) 

751 (31,7) 

23 (1,0) 

Hartfrequentie (slagen/minuut), gemiddeld (SD)  71,0 (11,7) 71,5 (11,8) 71,5 (11,6) 71,5 (11,8) 

Systolische bloeddruk (mmHg), gemiddeld (SD)  122,6 (15,9) 121,4 (15,4) 122,0 (16,3) 121,6 (16,3) 

LVEF (%), gemiddeld (SD)  27,7 (6,0) 27,2 (6,1) 31,2 (6,7) 30,9 (6,9) 

NT-proBNP (pg/ml), mediaan (IQR) 1887 (1077-3429) 1926 (1153-3525) 1428 (857-2655) 1446 (857-2641) 

eGFR (ml/min/1,73m2) 

Gemiddeld (SD) 

 

61,8 (21,7) 

 

62,2 (21,5) 

 

66,0 (19,6) 

 

65,5 (19,3) 

BMI (kg/m2), gemiddeld (SD) 28,0 (5,5) 27,8 (5,3) 28,2 (6,0) 28,1 (5,9) 

Medicatie voor HF, aantal (%) 

Diureticum 

ACE-remmer 

ARB 

Sacubitril-valsartan 

Bètablokker 

 

1755 (94,2) 

867 (46,5) 

451 (24,2) 

340 (18,3) 

1765 (94,7) 

 

1790 (95,9) 

836 (44,8) 

457 (24,5) 

387 (20,7) 

1768 (94,7) 

 

2216 (93,4) 

1332 (56,1) 

675 (28,4) 

250 (10,5) 

2278 (96,0) 

 

2217 (93,5) 

1329 (56,1) 

632 (26,7) 

258 (10,9) 

2280 (96,2) 
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Aldosteronantagonist 1306 (70,1) 1355 (72,6) 1696 (71,5) 1674 (70,6) 

Device therapie, aantal (%) 

ICD 

CRT 

 

578 (31,0) 

220 (11,8) 

 

593 (31,8) 

222 (11,9) 

 

622 (26,2) 

190 (8,0) 

 

620 (26,1) 

164 (6,9) 

Medische historie, aantal (%) 

Hospitalisatie voor HF 

Atriumfibrilleren 

Diabetes mellitus 

 

577 (31,0)* 

664 (35,6) 

927 (49,8) 

 

574 (30,7)* 

705 (37,8) 

929 (49,8) 

 

1124 (47,4) 

916 (38,6) 

993 (41,8) 

 

1127 (47,5) 

902 (38,0) 

990 (41,8) 

Primaire oorzaak van hartfalen, aantal (%) 

Ischemisch 

Non-ischemisch 

Onbekend 

 

983 (52,8) 

880 (47,2) 

- 

 

946 (50,7) 

921 (49,3) 

- 

 

1316 (55,5) 

857 (36,1) 

200 (8,4) 

 

1358 (57,3) 

830 (35,0) 

183 (7,7) 

*in de voorafgaande 12 maanden. BMI: body mass index, CRT: cardiale resynchronisatietherapie, eGFR: estimated glomerulair filtration rate, HF: hartfalen, ICD: 

implanteerbare cardioverter-defibrillator, IQR: interkwartielrange, LVEF: linkerventrikelejectiefractie, NYHA: New-York Heart Association, SD: standaard deviatie
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Bijlage 5: Beoordeling risico op bias 
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Bijlage 6: GRADE evidence profiel 

Indirecte vergelijking empagliflozine versus dapagliflozine bij symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie: GRADE evidence profile. 

Beoordeling kwaliteit van bewijs Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van 

bewijs 
Importantie 

Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren Empagliflozine Dapagliflozine 

Relatief 

(95% BI) 

Absoluut 

(95% BI) 

Cardiovasculaire sterfte of hospitalisatie voor hartfalen (mediane follow-up 16 vs 18,2 maanden) 

2  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  nvt  ernstig a niet ernstig  niet gevonden  361/1863 (19.4%)  382/2368 (16.1%)  HR 1.00 

(0.82 tot 1.21)  

0 minder per 1.000 

(van 27 minder tot 30 

meer)  

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK  

CRUCIAAL  

Sterfte ongeacht oorzaak 

2  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  nvt  ernstig a ernstig b niet gevonden  249/1863 (13.4%)  276/2368 (11.7%)  HR 1.10 

(0.87 tot 1.40)  

11 meer per 1.000 

(van 14 minder tot 43 

meer)  

⨁⨁◯◯ 

LAAG  

CRUCIAAL  

Kwaliteit van leven (verbetering/verslechtering met ≥5 punten in CSS/TSS-score, gemeten met de KCCQ-vragenlijst) 

2  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  nvt  ernstig c 
Verbetering: 

niet ernstig 
Verslechtering: 

ernstig b 

niet gevonden  
Verbetering: 

576/1863 (30.9%) 

 
Verslechtering: 

473/1863 (25.4%) 
 

Verbetering: 
933/2373 (39.3%) 

 
Verslechtering: 

537/2373 (22.6%) 

Verbetering 
RR 0.96 

(0.85 tot 1.09) 
 

Verslechtering 
RR 1.19 

(1.03 tot 1.37) 

 

Verbetering 
16 minder per 1.000 

(van 59 minder tot 35 
meer) 

 
Verslechtering 

43 meer per 1.000 
(van 7 meer tot 35 meer) 

 

Verbetering 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK  
Verslechtering 

⨁⨁◯◯ 

LAAG 

CRUCIAAL  

Incidentie ernstige (graad 3-5) ongunstige effecten 

2  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  nvt  niet ernstig niet ernstig  niet gevonden  772/1863 (41.4%)  846/2368 (35.7%)  RR 0.97 

(0.87 tot 1.07)  

11 minder per 1.000 

(van 46 minder tot 25 

meer)  

⨁⨁⨁⨁ 

HOOG  

CRUCIAAL  
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Beoordeling kwaliteit van bewijs Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van 

bewijs 
Importantie 

Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren Empagliflozine Dapagliflozine 

Relatief 

(95% BI) 

Absoluut 

(95% BI) 

Incidentie stakers vanwege ongunstige effecten 

2  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  nvt  niet ernstig ernstig b  niet gevonden  322/1863 (17.3%)  111/2368 (4.7%)  RR 0.98 

(0.73 tot 1.31)  

1 minder per 1.000 

(van 13 minder tot 15 

meer)  

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

CRUCIAAL  

BI: Betrouwbaarheidsinterval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio, KCCQ: KANSAS City Cardiomyopathy Questionnaire, CSS: clinical symptom score, TSS: total symptom score, NVT: niet 
van toepassing. 
 
Uitleg: 
a. Door verschillen in inclusiecriteria (NT-proBNP en eGFR) werden er in de EMPEROR-reduced studie ernstigere patiënten geïncludeerd dan in de DAPA-HF trial. Daarnaast was de 
EMPEROR-reduced studie kleiner (3730 vs 4744 patiënten), was er sprake van een kortere follow-up (16 vs 18,2 maanden) en werden er meer mensen met sacubitril/valsartan behandeld 
(20% vs 11%).  
b. Eén default klinische relevantiegrens wordt ruim overschreden (0,75 of 1,25)  
c. In de EMPEROR-reduced studie is er gekeken naar de KCCQ-CSS-score en in de DAPA-HF naar de KCCQ-TSS-score. Daarnaast werd de score in de EMPEROR-reduced studie na 52 weken 
gemeten en in de DAPA-HF studie na 8 maanden.  
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1 Inleiding 

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

die ontstaan bij de indicatie-uitbreiding van empagliflozine (Jardiance®). 

Empagliflozine is reeds geplaatst op bijlage 1A in cluster 0A10BXAO V, met een 

nadere omschrijving van de aanspraak op bijlage 2.  

 

Uitgangspunten voor de budgetimpactanalyse (BIA) zijn: de geregistreerde 

indicatie, het potentiële aantal patiënten dat voor behandeling met het 

geneesmiddel in aanmerking komt, de apotheekinkoopprijs (AIP), de dosering van 

het geneesmiddel, de duur van de behandeling en mogelijke substitutie van de 

huidige behandeling. 

 

Er wordt uitgegaan van de patiëntendoelgroep waarvoor Zorginstituut Nederland 

heeft aangegeven dat het middel gezien het belang van de volksgezondheid een 

therapeutische gelijke waarde heeft ten opzichte van de vergelijkende behandeling.  

1.1 Geregistreerde indicatie 

Empagliflozine (Jardiance®) is in het verleden reeds geregistreerd voor toepassing 

bij diabetes mellitus type 2 als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging: 
-   als monotherapie als metformine niet geschikt geacht wordt vanwege 

intolerantie; 
- als aanvulling op andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes.1 
 
De huidige BIA betreft de volgende indicatie-uitbreiding: de behandeling van 
volwassenen met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde 
ejectiefractie.  

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 

Patiënten met deze aandoening worden op dit moment behandeld gericht op drie 

doelen:  

1. Reductie van mortaliteit  

2. Reductie van het risico op ziekenhuisopname  

3. Verminderen van klachten en verhogen van kwaliteit van leven.  

 

In Nederland zijn er twee richtlijnen beschikbaar, de multidisciplinaire richtlijn 

hartfalen en de Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Standaard Hartfalen.2,3 

In de Nederlandse praktijk geven artsen aan voor de behandeling van hartfalen uit 

te gaan van deze meest recente ESC richtlijn, deze is zeer actueel en dateert van 

augustus 2021.4  

 
Bij systolisch chronisch hartfalen wordt door het NHG primair behandeling met 

angiotensine converting enzyme (ACE)-remmers aanbevolen, aangevuld met 

diuretica bij tekenen van vochtretentie.3 Een alternatief voor ACE-remmers zijn 

angiotensine-II receptor blokkers (ARBs). Wanneer een patiënt ingesteld is op een 

optimale dosering ACE-remmer/ARB met eventueel een diureticum daaraan 

toegevoegd én klinisch stabiel is (geen tekenen van overvulling), dient een 

bètablokker te worden toegevoegd. Bij patiënten die ondanks adequate instelling op 

een ACE-remmer/ARB en bètablokker ernstige klachten houden (NYHA III-IV), kan 

een aldosteronantagonist worden toegevoegd. Het starten van een SGLT-2-remmer 

door de huisarts voor de behandeling van symptomatisch hartfalen met verminderde 

ejectiefractie (HFrEF) wordt in de richtlijn nog niet aanbevolen in verband met gebrek 

aan ervaring bij deze indicatie. Ook beveelt deze richtlijn aan om ivabradine en 
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sacubitril/valsartan niet in de eerste lijn te starten. 

 

In de zeer recent uitgebrachte ESC-richtlijn (European Society of Cardiology) uit 2021 

wordt gebruik van de SGLT2-remmers empagliflozine of dapagliflozine aanbevolen bij 

alle patiënten met hartfalen met verminderde ejectiefractie om het risico op 

hospitalisatie en cardiovasculaire sterfte te verlagen.4 Toevoeging van empagliflozine 

of dapagliflozine wordt aanbevolen bij alle patiënten die reeds behandeld worden met 

een ACE-remmer/ARB, een bètablokker en een aldosteronantagonist, ongeacht of de 

patiënt diabetes heeft of niet. Er wordt geen voorkeur uitgesproken voor 

empagliflozine of dapagliflozine. Zie figuur 1 voor een schematisch overzicht.  

 

Recentelijk (juli 2021) is dapagliflozine reeds aan het basispakket toegevoegd voor 

de indicatie hartfalen. Hoewel de geregistreerde indicatie met betrekking tot hartfalen 

van dapagliflozine en empagliflozine gelijk zijn, zijn de onderzochte populaties in de 

pivotal trials wel iets verschillend. Zo is dapagliflozine niet onderzocht bij patiënten 

met een nierfunctie < 30 ml/min/1,73m2, terwijl deze grens voor empagliflozine op 

< 20 ml/min/1,73m2 ligt.5,6 In deze BIA wordt er daarom vanuit gegaan dat 

empagliflozine bij een iets bredere patiëntgroep dan dapagliflozine zal worden 

ingezet, namelijk ook bij patiënten met een nierfunctie tussen de 20 en 30 

ml/min/1,73m2. 

 
Figuur 1. Behandelalgoritme voor HFrEF volgens de ESC-richtlijn en de plaats van 
empagliflozine. 

 

 
ACE-I=angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARNI=angiotensin receptor-neprilysin inhibitor; CRT-
D=cardiac resynchronization therapy with defibrillator; CRT-P=cardiac resynchronization therapy with 

pacemaker; ICD= implantable cardioverter-defibrillator; HFrEF=heart failure with reduced ejection fraction; 
MRA=mineralocorticoid receptor antagonist; QRS=Q, R, and S waves (on a 12-lead electrocardiogram); 

SR=sinus rhythm. aAs a replacement for ACE-I. b Where appropriate. Class I=green. Class IIa=Yellow. 
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2 Uitgangspunten 

 

2.1 Aantal patiënten 
In 2018 waren er naar schatting 242.300 mensen met hartfalen bekend bij de 

huisarts (jaarprevalentie).7 In 2019 lag dit aantal op 238.700 patiënten. Omdat de 

jaarprevalentie redelijk stabiel lijkt te zijn gaat het Zorginstituut uit van een 

gemiddelde jaarprevalentie van 240.000 patiënten.  

 

In de huisartsenpraktijk is de verhouding patiënten met een verminderde 

ejectiefractie (HFrEF, linkerventrikelejectiefractie (LVEF) < 40%) en patiënten met 

een behouden ejectiefractie (HFpEF) 51% en 49% respectievelijk.8 Patiënten met 

HFpEF worden niet meegenomen in deze BIA omdat de geregistreerde indicatie 

specifiek patiënten met een verminderde ejectiefractie betreft. Het gebruik van 

empagliflozine in NYHA klasse I werd niet onderzocht in de bijbehorende 

registratiestudie (EMPEROR HF-Reduced) en deze patiënten worden daarom ook niet 

meegenomen.6 Uit het CHECK-HF register blijkt dat 14,9% van de populatie met 

HFrEF (LVEF < 40%) NYHA klasse I heeft.9 Dit gaat om een groep onder 

behandeling van een cardioloog dus het is aannemelijk dat het percentage patiënten 

met NYHA klasse I voor de totale HFrEF populatie hoger is wanneer ook patiënten 

worden meegenomen die niet onder behandeling zijn bij een cardioloog. Het 

percentage patiënten met hartfalen met HFrEF (LVEF <40%) met NYHA klasse II-IV 

bedraagt dus maximaal 85,1% van het totaal aantal patiënten met hartfalen met 

HFrEF (LVEF < 40%). 

 

Bovenstaande informatie leidt tot de volgende berekening: 240.000 patiënten 

(prevalente populatie)  x 51% (HFrEF) x 85,1% (NYHA II-IV) = 104.162 patiënten.   

 

In de EMPEROR HF-Reduced studie hadden alle patiënten een nierfunctie > 20 

ml/min/1,73m2.6 In deze BIA wordt daarom aangenomen dat empagliflozine niet zal 

worden voorgeschreven bij een nierfunctie < 20 ml/min/1,73m2. Deze grens lag 

anders in de pivotal studie van dapagliflozine (de DAPA-HF studie), daar namen 

alleen patiënten met een nierfunctie > 30 ml/min/1,73m2 deel aan de studie.5 Het 

ligt dan ook in de lijn der verwachting dat patiënten met een nierfunctie tussen de 

20 en 30 ml/min/1,73m2 met empagliflozine behandeld zullen worden, terwijl 

patiënten met een nierfunctie vanaf 30 ml/min/1,73m2 met ofwel dapagliflozine 

ofwel empagliflozine behandeld zullen gaan worden. Dit is relevant in het kader van 

het berekenen van substitutie.  

 
Wanneer er wordt gekeken naar het CHECK-HF register heeft 89% van de HFrEF 

patiënten een nierfunctie (eGFR) >30 ml/min/1,73m2; onder de 30 ml/min/1,73m2 

is dit dus 11%.9 Dit is mogelijk een conservatieve schatting omdat er geen 

onderscheid wordt gemaakt in NYHA klasse (NYHA klasse I wordt ook meegenomen 

in de 89%). Er zijn echter geen nauwkeurigere data voorhanden. Het percentage 

patiënten met een nierfunctie tussen de 20 en 30 ml/min/1,73m2 is niet bekend uit 

het CHECK-HF register. De registratiehouder van empagliflozine heeft daarom een 

adviesraad verzocht om te helpen bij deze inschatting. Daarbij is specifiek gevraagd 

naar het percentage patiënten met een nierfunctie < 20 ml/min/1,73m2. Dit werd 

geschat op maximaal 5%. Hieruit volgt dat het percentage patiënten met een 

nierfunctie tussen de 20 en 30 ml/min/1,73m2 geschat kan worden op ongeveer 6% 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/afkortingen#Hartfalen
https://www.volksgezondheidenzorg.info/afkortingen#jaarprevalentie
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(dit is 11% (patiënten <30 ml/min/1,73m2) – 5% (patiënten <20 ml/min/1,73m2 )). 

Deze 6% lijkt aannemelijk, aangezien er in een studie van McAlister (een meta-

analyse waarin 25 studies met patiënten met hartfalen werden geïncludeerd) werd 

gevonden dat 7,7% van de patiënten een nierfunctie had tussen de 15 en 30 

ml/min/1,73m2.10  

 

Samengevat komen er van de hierboven berekende 104.162 patiënten 89% + 6% 

= 95% in aanmerking voor behandeling met empagliflozine. Dit zijn 98.954 

patiënten. Let op, voor dapagliflozine ligt dit percentage dus op 89%.  

 

Een volgende stap in de berekening betreft het excluderen van patiënten die onder 

de huidige vergoedingsvoorwaarden al in aanmerking komen voor empagliflozine. 

Dit betreft dan een deel van de HFrEF patiënten met diabetes mellitus type 2 

(T2DM). Het gaat om T2DM patiënten met HFrEF die niet behandeld kunnen worden 

met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline 

gebruiken en dit middel gebruiken als een tweevoudige of drievoudige behandeling 

in combinatie met metformine en/of een sulfonylureumderivaat. Deze vergoedings-

voorwaarde van empagliflozine is daarmee gelijk aan de vergoedingsvoorwaarde 

van de overige natriumglucose-cotransporter-2-remmers (SGLT-2-remmers), 

dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4) en glucagonachtig peptide-1-agonisten 

(GLP-1-agonisten). In de GIP databank is te zien dat het totaal aantal gebruikers 

van dit type middelen in 2020 op ongeveer 100.000 lag.11 Verder is het nog relevant 

om te noemen dat er in 2020 in totaal ongeveer 650.000 patiënten waren die 

metformine gebruikten.11 Door deze getallen door elkaar te delen, kan uitgerekend 

worden dat ongeveer 15% van de metformine gebruikers ook een SGLT-2, DDP-4 of 

GLP-1 agonist gebruikt.  

 

Vervolgens is nog informatie nodig over het percentage patiënten met HFrEF dat 

T2DM heeft. Deze informatie kan wederom uit het CHECK-HF register gehaald 

worden: 25,4% van de patiënten met HFrEF (LVEF <40%) heeft T2DM.9 

Samengevat: van de HFrEF patiënten heeft 25,4% diabetes, en van hen komt in de 

huidige situatie al ongeveer 15% in aanmerking voor behandeling met 

empagliflozine. Dit leidt tot de volgende berekening: 98.954 patiënten x 25,4% x 

15% = 3.770 patiënten die we excluderen in deze BIA (ongeveer 4%). Er blijft een 

groep van 95.184 patiënten over.   

 

Een laatste stap betreft het doorrekenen van de marktpenetratie. In de BIA van 

dapagliflozine wordt gerekend met een oplopende marktpenetratie van 7% in jaar 1, 

14% in jaar 2 en 26% in jaar 3 (base case). Deze percentages zijn gebaseerd op de 

marktpenetratie van het geneesmiddel sacubitril/valsartan dat enkele jaren geleden 

voor dezelfde patiënten beschikbaar kwam. Met het beschikbaar komen van 

empagliflozine wordt er vanuit gegaan dat bovenstaande percentages gelden voor 

deze nieuwe klasse van geneesmiddelen waarbij de helft voor rekening komt van 

dapagliflozine en de andere helft voor empagliflozine. Per geneesmiddel is de 

marktpenetratie dus 3,5%; 7% en 13% in de eerste 3 jaar. . Let op: de totale groep 

patiënten die met empagliflozine behandeld zal gaan worden is naar verwachting 

wel iets groter, omdat de grens omtrent de nierfunctie bij empagliflozine lager ligt – 

zie ook tabel 1 en 2 voor de berekeningen.  

 

Ook wordt tot slot nog een maximaal scenario berekend waarbij bovenstaande 

percentages verdubbeld worden – dit ook in navolging van de BIA van 

dapagliflozine. D  
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Zie tabel 1 voor een overzicht van alle stappen om het potentiele aantal gebruikers 

van empagliflozine te berekenen. In tabel 2 staat dit voor dapagliflozine – dit is 

relevant voor het berekenen van substitutie.  

 

Tabel 1: Geschatte aantal patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met 

gereduceerde ejectiefractie dat jaarlijks in aanmerking komt voor behandeling met 

empagliflozine. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 
    

Prevalente populatie met hartfalen 
bekend bij de huisarts  
 

240.000 240.000 240.000 

Waarvan HFrEF (51%) 
 122.400 122.400 122.400 

Waarvan NYHA II-IV (85,1%) 
 104.162 104.162 104.162 

Waarvan met nierfunctie > 20 
ml/min/1,73m2 (95%) 
 

98.954 98.954 98.954 

Waarvan patiënten die nu nog geen 
empagliflozine gebruiken (~96%) 
 

95.184 95.184 95.184 

Met inachtneming van base case 
marktpenetratie (3,5%/7%/13%) 
 

3.331 6.663 12.374 

Totaal aantal patiënten dat in 
aanmerking komt voor behandeling 
met empagliflozine (base case) 
 

3.331 6.663 12.374 

Totaal aantal patiënten voor 
maximaal scenario (verdubbeling) 
 

6.662 13.326 24.748 
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Tabel 2: Geschatte aantal patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met 

gereduceerde ejectiefractie dat jaarlijks in aanmerking komt voor behandeling met 

dapagliflozine. 

 

 

*Er is hier een gelijk percentage gehanteerd als bij empagliflozine.  

 

Off-label gebruik  

Er is geen reden om aan te nemen dat empagliflozine buiten de geregistreerde 

indicatie gebruikt zal worden. Wel kan opgemerkt worden dat empagliflozine 

momenteel wordt onderzocht bij patiënten met hartfalen met behouden 

ejectiefractie (LVEF>40%; HFpEF) waarvan registratie verwacht wordt in juli 2022. 

Ook loopt er een fase 3 studie (EMPA-KIDNEY) bij patiënten met chronische 

nierziekte waarvan registratie verwacht wordt eind 2023. 

2.2 Substitutie  

Omdat dapagliflozine recentelijk is toegelaten tot het verzekerde pakket, en de 

indicatie exact overeenkomt, wordt in deze BIA rekening gehouden met substitutie 

van dapagliflozine. Een kleine groep patiënten zal naar verwachting echter exclusief 

met empagliflozine behandeld worden, dit wordt in de tekst hierboven reeds nader 

toegelicht.  

2.3 Kosten per patiënt per jaar 

De apotheekinkoopprijs (AIP) van empagliflozine 10 mg bedraagt €36,44 voor 28 

tabletten. Dit komt overeen met een prijs van €1,30 per tablet. Dapagliflozine kost 

€1,26 per tablet.  

 

Empagliflozine en dapagliflozine zijn beiden bedoeld voor chronisch gebruik. De 

jaarlijkse kosten komen daarmee voor empagliflozine uit op €475,02; voor 

dapagliflozine is dit €458,76. 

 

Voor de berekening wordt uitgegaan van 100% therapietrouw. Er wordt geen 

rekening gehouden met het eigen risico of eigen bijdragen.  

  Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 
    

Prevalente populatie met hartfalen 
bekend bij de huisarts  
 

240.000 240.000 240.000 

Waarvan HFrEF (51%) 
 

122.400 122.400 122.400 

Waarvan NYHA II-IV (85,1%) 
 

104.162 104.162 104.162 

Waarvan met nierfunctie > 30 
ml/min/1,73m2 (89%) 
 

92.705 92.705 92.705 

Waarvan patiënten die nu nog geen 
dapagliflozine gebruiken (~96%)* 
 

89.172 89.172 89.172 

Met inachtneming van base case 
marktpenetratie (3,5%/7%/13%) 
 

3.121 6.242 11.592 

Totaal aantal patiënten dat in 
aanmerking komt voor behandeling 
met dapagliflozine (base case) 
 

3.121 6.242 11.592 

Totaal aantal patiënten voor 
maximaal scenario (verdubbeling) 
 

6.242 12.484 23.184 
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2.4 Aannames 

 

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 

 

• De jaarprevalentie van hartfalen is 240.000 patiënten, deze blijft de komende 

jaren stabiel.  

• De verhouding van patiënten met een verminderde ejectiefractie en patiënten 

met een behouden ejectiefractie is 51% en 49%, respectievelijk. 

• 14,9% van de patiënten heeft NYHA klasse I. 

• 5% van de patiënten heeft een nierfunctie < 20 ml/min/1,73m2; 6% heeft een 

nierfunctie tussen de 20 en 30 ml/min/1,73m2. 

• Patiënten met een nierfunctie tussen de 20 en 30 ml/min/1,73m2 worden 

uitsluitend met empagliflozine behandeld.  

• 25,4% van de HFrEF patiënten heeft ook T2DM. 

• 15% van de T2DM patiënten met HFrEF komt in theorie nu al in aanmerking 

voor empagliflozine of dapagliflozine.    

• De marktpenetratie in de base case is 3,5% in jaar 1, 7% in jaar 2 en 13% in 

jaar 3. Een maximale marktpenetratie van 7% in jaar 1 tot 26% in jaar 3 wordt 

getoond in een scenarioanalyse.  

• De behandeling is chronisch.  

• De therapietrouw is 100%. 
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3 Budgetimpactanalyse 

 

In Tabel 3 staat een overzicht van de totale budgetimpact wanneer empagliflozine 

aan het bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de indicatie 

volwassenen met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde 

ejectiefractie. De tabel is opgedeeld in drie delen; eerst worden de patiënten en 

kosten voor empagliflozine gepresenteerd, dan die voor dapagliflozine, en tot slot de 

meerkosten voor empagliflozine. Deze meerkosten zijn toe te schrijven aan een iets 

hogere kostprijs per tablet, en enkele honderden patiënten die uitsluitend met 

empagliflozine worden behandeld, en waarvoor dus geen substitutie wordt 

berekend. De tabel toont een base case scenario en een maximaal scenario waarbij 

de marktpenetratie fors hoger wordt ingeschat.  

 

In de tabel zijn alleen de geneesmiddelkosten meegenomen, mogelijke extra kosten 

of besparingen ten laste van het bredere gezondheidsbudget zijn hierbij buiten 

beschouwing gelaten.   
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Tabel 3: Raming van de totale meerkosten van de toevoeging van empagliflozine aan het behandelarsenaal voor 

symptomatisch chronisch hartfalen met gereduceerde ejectiefractie, er worden twee scenario’s gepresenteerd. 

*Het aantal patiënten dat behandeld zal worden met dapagliflozine ligt iets lager dan voor empagliflozine omdat empagliflozine mogelijk wat 

breder ingezet zal worden, namelijk ook bij patiënten met een slechtere nierfunctie. 

      

 

 

base case        

 empagliflozine dapagliflozine 
meerkosten 
empagliflozine 

Jaar 
Aantal 
patiënten 

Kosten per 
patiënt/jaar 

Totale 
kosten/jaar 

Aantal 
patiënten 

Kosten per 
patiënt/jaar 

Totale kosten/jaar  

1 3.331 € 475 € 1.582.296 3.121* € 459 € 1.431.795 € 150.502 

2 6.663 € 475 € 3.165.068 6.242 € 459 € 2.863.589 € 301.479 

3 12.374 € 475 € 5.877.915 11.592 € 459 € 5.317.963 € 559.952 
        

maximaal scenario        

 empagliflozine dapagliflozine 
meerkosten 
empagliflozine 

Jaar 
Aantal 
patiënten 

Kosten per 
patiënt/jaar 

Totale 
kosten/jaar 

Aantal 
patiënten 

Kosten per 
patiënt/jaar 

Totale kosten/jaar  

1 6.662 € 475 € 3.164.593 6.242 € 459 € 2.863.589 € 301.004 

2 13.326 € 475 € 6.330.136 12.484 € 459 € 5.727.178 € 602.957 

3 24.748 € 475 € 11.755.830 23.184 € 459 € 10.635.926 € 1.119.904 
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4 Conclusie 

Rekening houdend met de aannames rondom de patiënten aantallen, 

marktpenetratie en therapietrouw zal de indicatie-uitbreiding van empagliflozine 

(Jariance®) bij volwassenen met symptomatisch chronisch hartfalen met 

verminderde ejectiefractie, gepaard gaan met meerkosten ten laste van het 

farmaciebudget van ongeveer €0,6 miljoen in het derde jaar na marktintroductie. 

Dit betreft het base case scenario. Wanneer er wordt uitgegaan van een maximaal 

scenario, waarbij de marktpenetratie wordt verdubbeld, komen de meerkosten op 

€1,1 miljoen. Bij deze berekeningen is rekening gehouden met substitutie van 

dapagliflozine. 

 

In het base case scenario zullen in het derde jaar naar verwachting 12.374 

patiënten behandeld worden met empagliflozine; per patiënt kost dit jaarlijks €475. 

De totale kosten komen hiervoor op €5,9 miljoen. Er zullen naar verwachting iets 

minder patiënten behandeld worden met dapagliflozine; naar verwachting 11.592 in 

het derde jaar à €459 per patiënt. De totale kosten hiervoor bedragen €5,3 miljoen. 

De geschatte meerkosten van €0,6 miljoen worden voor ongeveer 1/3 verklaard 

door het prijsverschil per tablet en voor 2/3 door de extra patiënten die naar 

verwachting uitsluitend met empagliflozine behandeld zullen worden.  

 

Er bestaat veel onzekerheid over de snelheid van de marktpenetratie en de 

verdeling van patiënten over empagliflozine versus dapagliflozine.  

 

 

 
De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 27 september 2021. 
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