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ACP advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over osimertinib 
(Tagrisso®) als adjuvante behandeling na volledige tumorresectie bij volwassenen 
met stadium 1B-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren met 
epidermale groeifactorreceptor (EGFR)-mutaties 
 
De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur (RvB) van het Zorginstituut 
over voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de pakketcriteria en kijkt of 
de uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn. Daarbij kijkt zij zowel naar de belangen 
van de patiënten die in aanmerking komen voor vergoeding van een bepaalde interventie, als 
naar de belangen van patiënten met andere aandoeningen en van premiebetalers. Zij doet dit 
vanuit het principe dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst dient op te leveren 
voor de gehele bevolking. 
Om hier een uitspraak over te kunnen doen, hanteert de commissie zogenaamde 
referentiewaarden voor de kosteneffectiviteit. Deze referentiewaarden moeten worden opgevat 
als maximale bedragen die we als samenleving per gewonnen levensjaar willen investeren in 
een behandeling. Gaan we daarboven zitten, dan is er sprake van verdringing. Dat betekent 
dat voor hetzelfde bedrag meer gezondheidswinst kan worden verkregen door het aan andere 
behandelingen uit te geven. Er moeten dus hele goede redenen zijn om een kosteneffectiviteit 
gelijk aan de referentiewaarde of zelfs meer dan de referentiewaarde te accepteren.  
 
De commissie heeft in haar vergadering van 22 oktober 2021 gesproken over de 
vraag of osimertinib bij de hierboven genoemde indicatie opgenomen dient te 
worden in de basisverzekering. Osimertinib is al beschikbaar voor patiënten met 
niet-kleincellige longkanker in een latere behandellijn. Bij deze bespreking betreft het 
behandeling van patiënten bij wie in een vroeg stadium NSCLC met een EGFR 
mutatie is gediagnosticeerd om zo de kans op terugkeer van de ziekte te proberen te 
voorkomen.  
 
Inspraak 
Tijdens de vergadering hebben de patiëntenorganisaties Longkanker Nederland en de 
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (gezamenlijk) en de 
fabrikant gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspreken. Hieronder volgt een 
samenvatting van hetgeen zij hebben ingebracht. 
“De patiëntenorganisaties hopen dat door patiënten in een veel eerder stadium met 
dit middel te behandelen terugkeer van de ziekte en daarmee progressie naar een 
veel ernstiger ziektebeeld, en daarmee ook verlies van kwaliteit van leven, kan 
worden uitgesteld of voorkomen. Hierdoor kan de inzet van zwaardere en duurdere 
vervolgbehandelingen mogelijk aanzienlijk worden uitgesteld en bij een deel van de 
patiënten mogelijk zelfs voorkómen. De patiëntenorganisaties pleiten daarom voor 
snelle beschikbaarheid van het middel.”  
“De fabrikant stelt dat dit middel tot een risico reductie van 80% leidt op 
progressievrije overleving (progression free survival) , dat het kosteneffectief is in 
relatie tot de referentiewaarde en dat het inmiddels ook een positief advies van de 
beroepsgroep (CieBOM) heeft gekregen.” 
Op verzoek van de commissie heeft de beroepsgroep tijdens de vergadering een 
aantal vragen van de commissieleden beantwoord. Deze gingen over het mogelijke 
risico dat patiënten bij vroege behandeling met het middel resistentie ontwikkelen, 
over de beperkte toegevoegde waarde van chemotherapie, over de mogelijkheid dat 
er patiënten worden overbehandeld omdat zij misschien met een kortere 
behandelduur hetzelfde effect kunnen bereiken, over de oplopende kosten van 
osimertinib door indicatie-uitbreidingen en over het belang van registratie en de 
problemen die er zijn rond de financiering van registraties in zijn algemeenheid.   
 



Advies 
Vertrekpunt van de discussie in de commissie is dat er sprake is van 

• een effectieve behandeling, waarbij er onzekerheid is of het eerder inzetten 
van het middel ook aan het eind van het traject daadwerkelijk tot 
overlevingswinst leidt; 

• een kosteneffectieve behandeling (de ICER is 14.884 bij een 
referentiewaarde van 50.000 euro per QALY die bij de middelste ziektelast 
categorie het uitgangspunt is). De commissie merkt daarbij wel op dat zij de 
kosten per patiënt per jaar nog steeds erg hoog vindt (68.697 euro) en dat 
de kosten van de vergelijkende behandeling ook erg hoog zijn omdat 
osimertinib daar wordt ingezet op het moment dat sprake is van progressie 
van de ziekte.  

• een indicatie-uitbreiding waarbij over eerdere indicaties een prijsafspraak is 
gemaakt met VWS. 

 
De commissie komt tot een positief advies, maar vanwege bovenstaande punten 
onder de voorwaarde dat er minimaal wordt aangesloten bij de prijs die is 
onderhandeld voor eerdere indicaties, en zelfs nog lager. Lager omdat een 
aanzienlijke prijsreductie rechtvaardig is aangezien de verwachting is dat met de 
vergoeding van eerdere indicaties de gedane investeringen al grotendeels zijn 
terugverdiend. 
Verder adviseert de commissie om in de toekomst bij prijsonderhandelingen over een 
nieuw middel al rekening te houden met mogelijk toekomstige indicaties waarbij 
aanzienlijke prijsreductie vereist kan worden i.v.m. de beperkte investeringen door 
de fabrikant bij indicatie-uitbreidingen. 
 
Tot slot dringt de commissie aan op de totstandkoming van een onafhankelijk 
register. Ondanks dat de commissie dit al vele malen heeft geadviseerd, komen 
registraties door kennelijke problemen over de financiering niet van de grond. 
Hierdoor is het niet goed mogelijk de maatschappelijke opdracht uit te voeren om te 
zorgen voor een doelmatig verzekerd pakket. 
  
 


