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Geachte heer Blokhuis, 

 

Zorginstituut Nederland adviseert u over venetoclax (Venclyxto®) in combinatie 

met een hypomethylerend middel (HMA) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) die niet in 

aanmerking komen voor intensieve chemotherapie. Aanleiding voor dit advies 

vormde de plaatsing van genoemd middel (bij deze indicatie) in de pakketsluis 

voor dure geneesmiddelen. 

 

Zorginstituut Nederland is tot de conclusie gekomen dat venetoclax bij de 

genoemde indicatie voldoet aan het wettelijke criterium ‘stand van de wetenschap 

en praktijk’. Hierbij heeft het Zorginstituut vastgesteld dat toevoeging van 

venetoclax aan een hypomethylerend middel een klinisch relevant effect op 

overleving heeft. Het geneesmiddel is voor de genoemde indicatie kosteneffectief, 

maar er zijn argumenten om u te adviseren om tot prijsonderhandeling over te 

gaan. Wij adviseren u daarom om venetoclax voor de genoemde indicatie op te 

nemen in het verzekerde pakket, mits de prijsonderhandelingen met de 

registratiehouder resulteren in een lagere prijs die ten minste aansluit bij het 

huidige prijsarrangement, en zelfs nog lager.  

We lichten hieronder onze bevindingen en eindconclusie nader toe.  

 

Algemeen  

Het Zorginstituut maakt op uw verzoek vanuit het oogpunt van het uit 

gezamenlijke premies betaalde basispakket de afweging of nieuwe zorg onderdeel 

zou moeten zijn van het verzekerde pakket. We maken hierbij een weging, zowel 

in wetenschappelijke zin als vanuit maatschappelijk draagvlak, en we wegen 

aspecten van doelmatigheid en transparantie.  

Het Zorginstituut heeft venetoclax beoordeeld aan de hand van de vier 

pakketcriteria1: effectiviteit2, kosteneffectiviteit3, noodzakelijkheid en 

uitvoerbaarheid. Het Zorginstituut wordt hierin geadviseerd door twee 

onafhankelijke commissies: de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) voor de 

                                                 
1  Pakketbeheer in de praktijk 3 (2013). Zorginstituut Nederland, Diemen. Via www.zorginstituutnederland.nl 

2  Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk: geactualiseerde versie (2015). Zorginstituut Nederland, 

Diemen. Via www.zorginstituutnederland.nl 
3  Rapport kosteneffectiviteit (2015). Zorginstituut Nederland, Diemen. Via www.zorginstituutnederland.nl  

http://www.zorginstituutnederland.nl/
http://www.zorginstituutnederland.nl/
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toetsing van de gegevens aan de stand van de wetenschap en praktijk en het 

bepalen van de kosteneffectiviteit, en de Adviescommissie Pakket (ACP) voor de 

maatschappelijke afweging. Ook hebben wij belanghebbende partijen tijdens het 

proces over de beoordeling geconsulteerd. 

 

Integrale weging pakketcriteria 

 

Stand van de wetenschap en praktijk 

De resultaten voor de algehele overleving zijn gebaseerd op een geplande 

interim-analyse (75% maturiteit). De mediane follow-up was 20,7 maanden in de 

venetoclax + azacitidine-arm en 20,2 maanden met azacitidine (HMA 

monotherapie). De mediane overleving was 14,7 maanden in de venetoclax + 

azacitidine-arm en 9,6 maanden met HMA monotherapie, wat een hazard ratio 

(HR) van 0,66 (95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI): 0,52-0,85) geeft. Dit 

effect is klinisch relevant. 

De mediane tijd tot een significante en klinische relevante afname in EORT CLC-

C30-score (≥10 punten) was numeriek langer in de venetoclax + azacitidine-arm 

dan met HMA monotherapie (16,5 vs 9,3 maanden), maar dit was niet statistisch 

significant (HR 0,81; 95% BI: 0,55-1,18).  

In de VIALE-A-studie is te zien dat toevoeging van venetoclax aan de behandeling 

met azacitidine zorgt voor een klinisch relevante verhoging van de incidentie van 

ernstige ongunstige interventiegerelateerde effecten vergeleken met azacitidine 

monotherapie. 24,4% van de patiënten in de venetoclax + azacitidine-arm 

staakte de studie vanwege ongunstige interventiegerelateerde effecten vergeleken 

met 20,1% van de patiënten in de controle-arm. Dit geeft een RR van 1,21 (95% 

BI: 0,82-1,78).  

Het Zorginstituut concludeert dat venetoclax in combinatie met een 

hypomethylerend middel bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde acute 

myeloïde leukemie die niet in aanmerking komen voor intensieve chemotherapie, 

voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. 

 

Budgetimpact 

Behandeling met venetoclax duurde in de VIALE-A studie gemiddeld 9,9 maanden 

(301 dagen) en kost € 37.672 (gebaseerd op de apotheekinkoopprijs). Deze prijs 

is gelijk aan de prijs waarmee gerekend is in het advies voor venetoclax in 

combinatie met obinutuzumab (bij niet eerder behandelde CLL) in oktober 2020. 

De macrokosten zijn € 11 miljoen in het derde jaar na opname in het pakket. 

Hierbij gaat het om 196 patiënten in het derde jaar. 

 

Kosteneffectiviteit 

De aangeleverde kosteneffectiviteitsanalyse is van voldoende methodologische 

kwaliteit. De ICER is € 74.031 per QALY ten opzichte van HMA monotherapie en is 

bij een referentiewaarde van € 80.000 per QALY kosteneffectief.  

 

Overige overwegingen 

Venetoclax wordt al vergoed voor verschillende toepassingen bij chronische 

lymfatische leukemie (CLL). Voor de combinatiebehandelingen met rituximab en 

obinutuxumab zijn financiële afspraken gemaakt die lopen tot 2027.  
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Pakketadvies 

Het Zorginstituut adviseert u om venetoclax op te nemen in het verzekerde 

pakket mits de prijsonderhandelingen met de registratiehouder resulteren in een 

lagere prijs die ten minste aansluit bij het huidige prijsarrangement. De resultaten 

zijn gebaseerd op een interim-analyse en er zijn onzekerheden over de kwaliteit 

van leven. Deze onzekerheden zijn meegewogen in het oordeel over stand van 

wetenschap en praktijk; het gaat hier om een effectief en kosteneffectief middel. 

Deze onzekerheden wegen ook mee in ons advies om te onderhandelen over de 

prijs. Daarnaast wordt venetoclax al voor meerdere indicaties vergoed. Dit 

ondersteunt het argument dat minimaal moet worden 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. 

 

Tot slot dringt het Zorginstituut er bij de beroepsgroep op aan om onderzoek te 

doen naar gepast gebruik van het middel, zoals naar de mogelijkheid om korter te 

behandelen en naar de effectiviteit van venetoclax bij specifieke moleculaire 

subtypes. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Sjaak Wijma 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 



2021041477 

 

ACP advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over venetoclax 

(Venclyxto®) in combinatie met een hypomethylerend middel (HMA) voor 

de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd acute 

myeloïde leukemie (AML) die niet in aanmerking komen voor intensieve 

chemotherapie 

 

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 venetoclax bij de hierboven genoemde indicatie opgenomen dient te worden 

in de basisverzekering.  

 

Inspraak 

Tijdens de vergadering hebben de patiëntenorganisaties Nederlandse Federatie 

Kankerpatiëntenorganisaties en Hematon (gezamenlijk) gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid tot inspreken. Hieronder volgt een samenvatting van hetgeen zij 

hebben ingebracht. 

“De patiëntenorganisaties brachten in dat deze behandeling zeker een plaats in het 

verzekerde pakket verdient omdat zij vijf maanden aan het leven kan toevoegen 

zonder verlies aan kwaliteit van leven. Zij dringt dan ook aan op snelle 

beschikbaarheid voor patiënten, na prijsonderhandeling.” 

 

Op verzoek van de commissie heeft de beroepsgroep tijdens de vergadering een 

aantal vragen van de commissieleden beantwoord. Zo blijken er real world data 

beschikbaar te zijn die de effectiviteit uit de studie bevestigen. Aanvullend ging de 

discussie over de plaats van venetoclax in het toekomstig behandelalgoritme, over 

de waarde van dit middel bij de behandeling van patiënten met een TP53 mutatie en 

over de balans tussen effectiviteit en bijwerkingen. De behandelaar gaf aan de 

bijwerkingen niet zo ernstig te vinden, zeker gezien het feit dat het natuurlijk beloop 

van de ziekte ook ernstig is. In die zin biedt de behandeling naar zijn mening ook 

goede palliatie. Hij vindt het daarbij een voordeel dat het toevoegen van venetoclax 

eerder inzicht geeft of de behandeling met hypomethylerende middelen aanslaat. 

Ook gaf de behandelaar aan dat wordt gekeken naar mogelijkheden om het middel 

gepast in te zetten. Daar zijn ook contacten over met andere landen. 

 

  



Advies 

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

 een effectieve behandeling, waarbij de commissie opmerkt dat zij het effect 

positiever waardeert op basis van de real world data ingebracht door de 

behandelaar; 

 een kosteneffectieve behandeling (de ICER is 74.031 per QALY bij een 

referentiewaarde van 80.000 euro per QALY die bij de hoogste ziektelast 

categorie het uitgangspunt is).  

 een indicatie-uitbreiding waarbij over eerdere indicaties een prijsafspraak is 

gemaakt met VWS. 

 

De commissie komt op basis van bovenstaande argumenten tot een positief advies, 

maar met name vanwege het laatste punt wel 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 geëist kan 

worden i.v.m. de beperkte investeringen door de fabrikant bij indicatie-uitbreidingen. 

Tot slot dringt de commissie aan op onderzoek naar gepast gebruik van het middel, 

zoals bij patiënten met een TP53 mutatie en de mogelijkheid om korter te 

behandelen.  
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Afkortingen 

Afkorting Omschrijving 

AML Acute myeloïde leukemie 

AUC Area under the curve 

BCL-2 B-cellymfoom 

BCRP Borstkankerresistentie-eiwit (breastcancer resistance protein) 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 

CLL Chronische lymfatische leukemie 

CR Complete remissie 

CRi Complete remissie met een incompleet hematologisch herstel 

ECOG PS Eastern Cooperative Oncology Group Performance Score 

EFS Eventvrije overleving (Event free survival) 

EMA European Medicine Agency 

EORTC QLQ-C30 European Organization for Research and Treatment for Cancer 

Quality of Life Questionnaire 

EPAR European public assessment reports 

FU Follow up 

G-CSF Granulocytkoloniestimulerende factor 

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation 

HCT-CI Hematopoiëtische cel transplantatie co-morbiditeits index 

HMA Hypomethylerend middel (hypomethylating agent) 

HR Hazard ratio 

MCID Minimaal klinisch relevant verschil (minimal clinically 

important difference) 

P-gp P-glycoproteïne 

PROMIS Cancer 

SF-7A 

Patient-Reported Outcomes Measurement Information System 

Cancer Fatigue short form – 7a 

QoL Kwaliteit van leven (quality of life) 

RBC Rode bloedcel 

RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

RR Relatieve risico (risk ratio) 

SMD Gestandaardiseerde gemiddelde verschil (standardized mean 

difference) 

SmPC Samenvatting van de productkenmerken 

TLS Tumorlysissyndroom 

WAR Wetenschappelijke Adviesraad 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van venetoclax (Venclyxto®) in combinatie 

met een hypomethylerend middel bij de behandeling van acute myeloïde leukemie 

(AML). Venetoclax is daarbij vergeleken met monotherapie met hypomethylerende 

middelen (HMAs) op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, 

toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft zich hierbij laten 

adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 

 

Patiënten met AML die niet fit zijn voor intensieve chemotherapie kunnen worden 

behandeld met HMAs, waaronder azacitidine en decitabine. De resultaten van de 

VIALE-A studie laten zien dat toevoeging van venetoclax aan de behandeling met 

azacitidine een positief effect heeft op de algehele overleving. Na een mediane 

follow-up van 20,5 maanden was de mediane overleving 14,7 maanden in de 

venetoclax + azacitidine-arm vergeleken met 9,6 maanden in de controle-arm, wat 

een verschil van 5,1 maanden geeft (HR 0,66; 95% BI: 0,52-0,85). Het is nog 

onduidelijk wat de invloed van de toevoeging van venetoclax aan behandeling met 

azacitidine op de kwaliteit van leven is. Toevoeging van venetoclax aan de 

behandeling met azacitidine zorgt voor een klinisch relevante verhoging van de 

incidentie ernstige ongunstige interventiegerelateerde effecten vergeleken met 

azacitidine monotherapie, maar dit zorgt waarschijnlijk niet voor meer patiënten die 

de behandeling staken vanwege ongunstige effecten. Venetoclax zorgt met name 

voor hematologische ongunstige effecten en infecties. De resultaten van een 

ondersteunende studie (M14-358) laten zien dat de effecten van venetoclax in 

combinatie met azacitidine vergelijkbaar zijn met de effecten van venetoclax in 

combinatie met decitabine. Deze conclusies worden tevens beschreven in het 

EUnetHTA rapport van venetoclax.  

 

 

Venetoclax in combinatie met een hypomethylerend middel bij patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie die niet in aanmerking komen voor 

intensieve chemotherapie voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en is 

daarmee een te verzekeren prestatie. 

 

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 30 

augustus 2021. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van venetoclax in 

combinatie met een hypomethylerend middel bij patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) die niet in aanmerking komen 

voor intensieve chemotherapie, t.o.v. de standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 

Stofnaam: venetoclax (Venclyxto®), filmomhulde tabletten à 10, 50 en 100 mg 

venetoclax [1]. 

Geregistreerde indicatie: Venclyxto in combinatie met een hypomethylerend 

middel is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) die niet in aanmerking komen 

voor intensieve chemotherapie [1]. 

Claim van de registratiehouder: De combinatie venetoclax met een 

hypomethylerend middel heeft een therapeutische meerwaarde ten opzichte van 

de huidige standaardbehandeling met een hypomethylerend middel monotherapie 

(azacitidine of decitabine) voor volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerde 

AML die niet in aanmerking komen voor intensieve chemotherapie. 

Doseringsadvies: Het aanbevolen doseringsschema van venetoclax (inclusief 

dosisopbouw) wordt weergegeven in Tabel 1. Toediening van het middel mag zo 

nodig worden onderbroken voor het behandelen van hematologische toxiciteiten 

en herstel van de bloedwaarden. De behandeling dient te worden voortgezet tot 

ziekteprogressie of totdat een onaanvaardbare toxiciteit wordt waargenomen [1]. 

 

Tabel 1: Doseringsschema van venetoclax bij acute myeloïde leukemie. 

Dag Dagelijkse dosis venetoclax 

1 100 mg 

2 200 mg 

3 en verder 400 mg 

 

Azacitidine moet worden toegediend in een dosis van 75 mg/m2, intraveneus of 

subcutaan, op dag 1‑7 van elke cyclus van 28 dagen beginnend op dag 1 van 

cyclus 1 [2]. Decitabine moet worden toegediend in een dosis van 20 mg/m2 

intraveneus op dag 1‑5 van elke cyclus van 28 dagen beginnend op dag 1 van 

cyclus 1 [3]. 

Samenstelling: filmomhulde tabletten verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 

PVC/PE/PCTFE aluminiumfolie met in totaal 5, 7, 10, 14 of 112 tabletten per 

verpakking [1].  

Werkingsmechanisme: Venetoclax is een krachtige, selectieve remmer van B-

cellymfoom (BCL)-2, een anti-apoptotisch eiwit. Overexpressie van BCL-2 is in 

CLL- (chronische lymfatische leukemie) en AML-cellen aangetoond, waar het leidt 

tot overleving van tumorcellen en het is in verband gebracht met resistentie 

tegen chemotherapeutica. Venetoclax bindt zich direct aan de BH3-

bindingsgroeve van BCL-2, waardoor pro-apoptotische eiwitten die het BH3-

motief bevatten zoals BIM, worden verdrongen. Hierdoor worden permeabilisatie 

van de mitochondriale buitenmembraan (MOMP), caspase-activatie en 

geprogrammeerde celdood in gang gezet. In niet-klinische studies werd er voor 

venetoclax een cytotoxische activiteit aangetoond in tumorcellen met 

overexpressie van BCL-2 [1, 4]. 

Bijzonderheden: Venetoclax is reeds geregistreerd voor de volgende indicaties; 
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- in combinatie met obinutuzumab voor de behandeling van volwassen 

patiënten met eerder onbehandelde chronische lymfatische leukemie, 

-  in combinatie met rituximab voor de behandeling van volwassen patiënten 

met CLL die ten minste één andere therapie hebben gehad, 

-  als monotherapie voor de behandeling van CLL [1]. 

 

1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

Acute myeloïde leukemie is een vorm van bloedkanker, die ontstaat in het 

beenmerg. Door verschillende mutaties in het DNA ontstaat er een overmatige 

productie van abnormale, onrijpe witte bloedcellen (myeoloblasten). Onvoldoende 

beenmergfunctie leidt daarnaast tot een tekort aan rode bloedcellen (anemie), 

bloedplaatjes (trombocytopenie) en normale witte bloedcellen (leukopenie, vooral 

granulopenie en neutropenie) [5, 6]. 

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

Kenmerkende verschijnselen van anemie zijn vermoeidheid, duizeligheid,  

bleekheid en kortademigheid bij inspanning. Trombocytopenie geeft verhoogde kans 

op bloedingen (vooral van de neus en het tandvlees) en blauwe plekken. Leukopenie 

gaat gepaard met vatbaarheid voor terugkerende infecties, bijvoorbeeld van de 

luchtwegen, vaak met koorts. Als gevolg van orgaaninfiltratie, wat meestal 

voorkomt in een later stadium van de ziekte, treden botpijn, opgezwollen 

lymfeklieren, gezwollen tandvlees en pijn op de borst op, evenals ongemak 

veroorzaakt door vergroting van de milt en/of lever. In sommige gevallen ontstaan 

er tumoren, ook wel chloromen genoemd. Hierdoor kunnen er klachten ontstaan 

zoals hoofdpijn en zwelling van het tandvlees, aangezien de tumoren vaak 

gelokaliseerd zijn onder de huid in het hoofd of in de nek, in het zenuwstelsel of 

onder het tandvlees [5]. 

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

Jaarlijks krijgen iets minder dan 800 patiënten in Nederland de diagnose AML. De 

aandoening komt vaker voor bij mannen (58%) dan bij vrouwen (42%) en de 

mediane leeftijd bij diagnose is 70 jaar. De prevalentie in Nederland betrof in 2018 

1337 patiënten met AML. De relatieve 5-jaarsoverling is de afgelopen jaren sterk 

toegenomen, met name vanwege betere, bredere en gerichtere inzet van 

verschillende post-remissietherapieën. De 5-jaarsoverleving van patiënten van 70 

jaar en ouder blijft echter zeer laag [7, 8]. 
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Figuur 1: 5-jaarsoverleving van patiënten in verschillende leeftijdscategorieën met 

AML gedurende de tijd [8].  

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

Zeer recent heeft de HOVON-acute-leukemie-werkgroep in samenwerking met de 

Nederlandse Vereniging voor Hematologie, het Nederlandse netwerk voor 

moleculaire diagnostiek bij hematologische maligniteiten (MODHEM) en 

patiëntenorganisatie Hematon een richtlijn uitgebracht omtrent de diagnostiek en 

behandeling van AML [9]. In deze richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen fitte en 

niet-fitte patiënten; 

1. Voor een patiënt met een nieuw gediagnosticeerde AML die fit is voor 

intensieve chemotherapie bestaat de basisbehandeling in principe uit twee 

inductiekuren gevolgd door een risico gestuurde consolidatiebehandeling. 

Deze basisbehandeling kan worden gecombineerd met midostaurine bij 

patiënten met een FLT3-mutatie.  

2. Patiënten met nieuw gediagnosticeerde AML die niet fit zijn voor intensieve 

chemotherapie kunnen worden behandeld met hypomethylerende middelen 

(HMAs; azacitidine of decitabine) of lage dosis cytarabine. Beide 

behandelingen leveren overlevingswinst op ten opzichte van enkel 

ondersteunende behandeling. De beroepsgroep heeft aangegeven dat 

cytarabine alleen bij patiënten met een contra-indicatie voor HMAs wordt 

ingezet. Daarnaast wordt in de richtlijn beschreven dat toevoeging van 

venetoclax aan hypomethylerende therapie een verbetering van respons en 

van mediane overleving geeft ten opzichte van hypomethylerende therapie 

zonder venetoclax. Daarom wordt venetoclax in combinatie met 

hypomethylerende therapie (in afwachting van het vergoedingsdossier) als 

standaardbehandeling bij niet fitte (oudere) patiënten beschouwd in de 

richtlijn. 

 

Fitheid van patiënten kan worden bepaald met behulp van de hematopoiëtische cel 

transplantatie co-morbiditeits index (HCT-CI) score, waarbij er wordt gekeken naar 

de aanwezigheid van verschillende co-morbiditeiten zoals hart- en vaatziekten, 

diabetes, darmaandoeningen, obesitas, psychiatrische aandoeningen en een 

verminderde nier- lever- of longfunctie. Patiënten worden niet fit geacht wanneer zij 

een HCT-CI-score van ≥3 punten hebben. Ook kan er gebruik worden gemaakt van 

de strengere, internationale Ferrara-criteria waarbij er wordt gekeken naar leeftijd 

en aanwezigheid van comorbiditeiten [9]. 
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Keuze van vergelijkende behandeling  

Uit de HOVON-richtlijn blijkt dat de voorkeur primair uit gaat naar behandeling met 

azacitidine of decitabine bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde AML die niet fit 

zijn voor intensieve chemotherapie. In deze beoordeling zal venetoclax in 

combinatie met azacitidine of decitabine daarom worden vergeleken met azacitidine 

of decitabine monotherapie. 
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Voldoet venetoclax (Venclyxto®) bij volwassenen met nieuw gediagnosticeerde 

acute myeloïde leukemie, die niet in aanmerking komen voor intensieve 

chemotherapie, aan de stand van de wetenschap en praktijk? 

 

Voor de vaststelling van de waarde van venetoclax bij volwassenen met AML die  

niet in aanmerking komen voor intensieve chemotherapie wordt verwezen naar het 

EUnetHTA rapport over venetoclax [10]. In het voorliggende rapport worden kort de 

resultaten door EUnetHTA beschreven en worden de conclusies overgenomen. Voor 

de uitgebreidere beschrijving inclusief de EUnetHTA-methodiek wordt verwezen naar  

het EUnetHTA rapport zelf.  

 

 

2.1.1 PICO 

 

De PICO voor de Nederlandse situatie wordt weergegeven in Tabel 1. Deze PICO  

wijkt enigszins af van de PICO in het EUnetHTA rapport; de argumentatie voor de  

afwijkingen wordt in de tabel per onderdeel in cursief beschreven.  

 

Tabel 1 PICO 

Patiëntenpopulatie Volwassenen met nieuw gediagnosticeerde acute 

myeloïde leukemie (AML) die niet in aanmerking 

komen voor intensieve chemotherapie 

Interventie Venetoclax in combinatie met azacitidine of decitabine 

(HMAs). 

Controle-interventie Placebo in combinatie met azacitidine of decitabine 

(HMAs). 

 

In de EUnetHTA beoordeling worden tevens andere  

vergelijkende behandelingen meegenomen die voor 

de Nederlandse situatie niet van toepassing zijn. 

Cruciale uitkomsten 1. Algehele overleving 

2. Kwaliteit van leven 

3. Incidentie van patiënten met ernstige 

ongunstige effecten gerelateerd aan de 

interventie  

4. Incidentie stakers vanwege 

interventiegerelateerde ongunstige effecten  

 

In de EUnetHTA beoordeling worden er naast de 

bovengenoemde cruciale uitkomstmaten, ook 

verschillende belangrijke uitkomstmaten 

meegenomen in de GRADE-beoordeling. Deze zullen 

in de paragraaf hieronder kort worden toegelicht. 

Daarnaast wordt er in het EUnetHTA-rapport niet 

specifiek gekeken naar de incidentie 

interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten, 

maar enkel naar de incidentie ernstige ongunstige 

effecten.  
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Relevante follow-up duur Een minimale follow-up van langer dan één jaar is 

vereist om een effect op overleving aan te kunnen 

tonen. Deze follow-up duur is gebaseerd op de 

resultaten van een fase 3 studie naar azacitidine, 

waarbij patiënten die niet in aanmerking kwamen 

voor intensieve chemotherapie een gemiddelde 

algehele overleving van 11 maanden hadden bij 

behandeling met azacitidine [11]. 

 

In het EUnetHTA rapport wordt geen relevante follow-

up duur genoemd. 

Studiedesign Een gerandomiseerde, gecontroleerde, klinische trial 

(RCT) is vereist.  

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

Algehele overleving (overall survival, OS) 

Een cruciale uitkomstmaat voor effectiviteit is de overlevingsduur. De voorkeur in 

fase 3 studies gaat volgens de EMA uit naar de algehele overleving (OS) [12]. 

 

Klinische relevantiegrens: De cieBOM van de NVMO hanteert voor de grens voor een 

positief advies een puntschatting van de relatieve effecten (hazard ratio) van <0,70 

op (progressievrije) overleving of een verlenging van mediane (progressievrije) 

overleving van >12 weken (PASKWIL-criteria) voor solide tumoren in de laatste lijn 
[13]. Ook voor niet-solide kanker zijn de PASKWIL-criteria als indicatie voor klinische 

relevantiegrenzen gebruikt in eerdere beoordelingen, omdat informatie over 

klinische relevantiegrenzen bij dit type kanker ontbreekt [14, 15]. 

 

Kwaliteit van leven (quality of life, QoL) 

Kwaliteit van leven beschouwt zowel de EMA als het Zorginstituut ook als cruciale 

uitkomstmaat. De kwaliteit van leven kan gemeten worden met generieke 

vragenlijsten, zoals de EQ-5D-5L waarin de levenskwaliteit wordt beoordeeld in vijf 

dimensies (mobiliteit, zelfzorg, gebruikelijke activiteiten, pijn/ongemak en 

angst/depressie). Tevens bestaan er kankerspecifieke vragenlijsten, zoals de Core 

Quality of Life Questionnaire Cancer-C30 (EORTC QLQ-C30; score 0 tot 100, waarbij 

100 de beste kwaliteit van leven representeert). De Patient-Reported Outcomes 

Measurement Information System (PROMIS) Cancer Fatigue short form (SF)-7a is 

een symptoomspecifieke vragenlijst van zeven items die de impact en ervaring van 

vermoeidheid in de afgelopen 7 dagen beoordeelt, waarbij een hogere score 

ernstigere vermoeidheid representeert. 

 

Klinische relevantiegrens: Het minimale klinisch relevante verschil voor de EQ-5D-

3L-UI is 0,08 voor kanker op basis van UK-index scores [16]. Het minimale klinisch 

relevante verschil voor de EORTC QLC-C30 is 5-10 punten [17]. Voor de PROMIS 

Cancer Fatigue SF-7a betreft het minimale klinisch relevante verschil 3 punten [18].  

 

Incidentie ernstige ongunstige interventiegerelateerde effecten  

De incidentie ernstige interventiegerelateerde ongunstige effecten beschouwen we  

als cruciale uitkomstmaat. Daarnaast geven we een overzicht van de ernstige  

ongunstige effecten en de meest frequent voorkomende ongunstige effecten die  

kunnen optreden bij venetoclax en bij de vergelijkende behandelingen.  

 

Incidentie stakers vanwege interventiegerelateerde ongunstige effecten 

De incidentie stakers als gevolg van interventiegerelateerde ongunstige effecten  

nemen we mee als cruciale uitkomstmaat in de Gradebeoordeling.  
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Belangrijke uitkomstmaten 

Er zijn verschillende belangrijke uitkomstmaten die enkel in de GRADE-beoordeling 

worden betrokken indien er niet tot een oordeel kan worden gekomen op basis van 

de cruciale uitkomstmaten, net als in de EUnetHTA beoordeling [10]. 

- Event-vrije overleving: een belangrijke uitkomstmaat die steeds vaker wordt 

gebruikt bij studies naar AML is event-vrije overleving (EFS). EFS wordt 

meestal gedefinieerd als tijd tot ziekteprogressie, een recidief na complete 

remissie, falen van de behandeling of overlijden.  

- Ziekterespons: bij deze uitkomstmaat wordt er meestal gekeken naar 

complete remissie (CR). Bij CR is er sprake van een absolute 

neutrofielenaantal van >103/μl, trombocyten >105/μl, rode 

bloedceltransfusie-onafhankelijkheid, beenmerg met <5% blasten, 

afwezigheid van circulerende blasten en blasten met ‘Auer rods’ en 

afwezigheid van extramedullaire ziekte. Ook kan er worden gekeken naar 

complete remissie met een incompleet hematologisch herstel (CRi). Hierbij 

is er sprake van dezelfde criteria als voor CR, behalve een absolute 

neutrofielenaantal van ≤103/μl, trombocytopenie ≤105/μl of , rode 

bloedceltransfusie-afhankelijkheid. 

- Transfusie-afhankelijkheid: aangezien AML de hematopoëse verstoort, zou 

een lager aantal bloedtransfusies tijdens de behandeling een indicator 

kunnen zijn van klinisch voordeel voor de patiënt.  

 

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

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

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

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

 

2.2 Zoekstrategie 

Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft 

het Zorginstituut in juli 2021 een literatuursearch gedaan naar publicaties over 

venetoclax in combinatie met een HMAs bij acute myeloïde leukemie. De exacte 

zoekstrategie is weergegeven in bijlage 1. 

 

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

venetoclax, de Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) van het 

registratiedossier en de European Public Assessment Report (EPAR) van de 

European Medicines Agency (EMA). 

 

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. RCTs met venetoclax in combinatie met azacitidine of decitabine als 

behandeling bij volwassenen met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde 

leukemie (AML) die niet in aanmerking komen voor intensieve 

chemotherapie; 

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); 

3. Case-reports 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteert in 103 referenties, waarvan één gepubliceerde studie 

voldeed aan de inclusiecriteria; de VIALE-A studie. Daarnaast is ook een fase 1b-

studie, waarop de geregistreerde indicatie onder andere is gebaseerd, geïncludeerd 

als ondersteunend bewijs; de M14-358 studie. Tevens zijn de SmPC, de EPAR en de 

EUnetHTA-beoordeling van venetoclax geïncludeerd. De hierna volgende PRISMA 

flowchart geeft het selectieproces weer.  

 

 
*Betreft de SmPC, de EPAR en de EUnetHTA-beoordeling van venetoclax. 

 

In totaal werden er 6 gepubliceerde referenties geïncludeerd; het artikel van 

DiNardo (2020) had betrekking op de VIALE-A studie en de artikelen van DiNardo 

(2019) en Pollyea (2021) hadden betrekking op de M14-358 studie [19-21]. Daarnaast 

werden de EPAR, de SmPC en het EUnetHTA-rapport van venetoclax geraadpleegd 
[1, 10, 4]. 

 

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

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

overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 4. 

 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

Aangezien de geïncludeerde studies ook uitgebreid staan beschreven in het 

EUnetHTA-rapport, worden hieronder alleen de belangrijkste kenmerken 

weergegeven.  

 

 

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 99) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 3)* 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 102) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 102) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 9) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 93) 

 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 6) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n=3) 
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VIALE-A [21] 

VIALE-A betreft een fase 3, multicenter RCT waarin de effectiviteit en veiligheid van 

venetoclax in combinatie met azacitidine versus placebo in combinatie met 

azacitidine is onderzocht in volwassenen met AML die niet in aanmerking komen 

voor intensieve chemotherapie en ook nog niet eerder behandeld zijn. Dit waren 

patiënten die ≥75 jaar waren of die bepaalde co-morbiditeiten hadden (o.a. ECOG 

PS score 2-3, ernstige cardiale- of pulmonale co-morbiditeit, milde leverschade, een 

creatinineklaring van 30-45 ml/min).  

 

Geïncludeerde patiënten werden gerandomiseerd (ratio 2:1) naar venetoclax in 

combinatie met azacitidine (n=286) of naar placebo in combinatie met azacitidine 

(n=145), waarbij er werd gestratificeerd op basis van leeftijd, cytogeen risico 

(intermediate vs poor) en regio (VS, Japan, China, Europa, overig). Venetoclax en 

placebo werden oraal toegediend en azacitidine subcutaan (SC) of intraveneus (IV). 

Venetoclax werd de eerste drie dagen in een oplopende dosis toegediend (100, 200, 

400 mg), waarna dagelijks 400 mg werd toegediend. Azacitidine werd toegediend in 

een dosis van 75 mg/m2 gedurende de eerste 7 dagen van een 28 dagen durende 

cyclus. Patiënten werden behandeld (in cycli van 28 dagen) tot ziekteprogressie of 

onacceptabele toxiciteit optrad, de patiënt informed consent introk of aan andere 

protocolcriteria voor het staken van de behandeling werd voldaan. 

 

Primaire uitkomstmaten waren algehele overleving en een combinatie van complete 

remissie (CR) en complete remissie met een incompleet hematologisch herstel 

(CRi). Secundaire uitkomstmaten waren tijd tot rode bloedceltransfusie en 

transfusie-onafhankelijkheid, event-vrije overleving, kwaliteit van leven en 

veiligheid.  

 

M14-358 [20, 19] 

M14-358 betreft een fase-1b, niet-gerandomiseerde, multicenter, open-label studie 

waarin de veiligheid van venetoclax in combinatie met decitabine of azacitidine is 

onderzocht in volwassenen met AML die niet in aanmerking komen voor intensieve 

chemotherapie en ook nog niet eerder behandeld zijn. De resultaten van deze studie 

worden, net als in de EUnetHTA-beoordeling als ondersteunend bewijs gebruikt, 

aangezien in de VIALE-A studie alleen wordt gekeken naar azacitidine en niet naar 

decitabine. Onder andere op basis van de M14-358 studie heeft de EMA venetoclax 

geregistreerd voor gebruik in combinatie met azacitidine óf decitabine. 

 

Patiënten (n=45) werden behandeld met 200, 400 of 800 mg venetoclax in 

combinatie met azacitidine (75 mg/m2 op dag 1-7, SC of IV) of met decitabine (20 

mg/m2 op dag 1–5, IV). Daarna waren er twee expansies van de studie. Expansie 1 

(n=100) includeerde 100 patiënten van ≥65 jaar, welke werden behandeld met 400 

of 800 mg venetoclax in combinatie met azacitidine of decitabine. Expansie 2 

includeerde 55 patiënten van ≥60 jaar die voldeden aan de aangepaste Ferrara 

criteria, welke vervolgens werden behandeld met 400 mg venetoclax in combinatie 

met azacitidine. In totaal werden er 84 patiënten behandeld met 400 mg venetoclax 

in combinatie met azacitidine en 31 patiënten met 400 mg venetoclax in combinatie 

met decitabine. 

 

Uitkomstmaten waren farmacokinetische uitkomstmaten (Cmax, Tmax, AUC), 

veiligheid, algehele overleving en respons.  

 

Bijlage 5 geeft een overzicht van de baselinekenmerken van de geïncludeerde 

studies. 
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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 6. De effecten van de 

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

profiel (bijlage 7). De kwaliteit van bewijs 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.  

 

Algehele overleving  

De resultaten voor de algehele overleving zijn gebaseerd op een interimanalyse 

(75% maturiteit). De mediane follow-up was 20,7 maanden in de venetoclax + 

azacitidine-arm (range <0,1 tot 30,7 maanden) en 20,2 maanden in de controle-

arm (range 0,2 tot 28,8 maanden). De mediane overleving was 14,7 maanden in de 

venetoclax + azacitidine-arm en 9,6 maanden in de controle-arm, wat een hazard 

ratio (HR) van 0,66 (95% betrouwbaarheidsinterval (BI): 0,52-0,85) geeft.  

 

Gradeconclusie:  

Venetoclax in combinatie met azacitidine heeft vergeleken met azacitidine 

monotherapie een statistisch significant effect op de algehele overleving en dit is 

waarschijnlijk (bewijs van middelmatige kwaliteit) klinisch relevant. Bij de 

Gradebeoordeling is er afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid in verband met het 

overschrijden van de klinische relevantiegrens van 0,70 (PASKWIL-criterium).  

 

Kwaliteit van leven 

De mediane tijd tot een significante afname in EORT CLC-C30-score (≥10 punten) 

was numeriek langer in de venetoclax + azacitidine-arm dan in de controle-arm 

(16,5 vs 9,3 maanden), maar dit was niet statistisch significant (HR 0,81; 95% BI: 

0,55-1,18).  

 

Gradeconclusie: 

Het is onduidelijk (lage kwaliteit van bewijs) of venetoclax in combinatie met 

azacitidine kan leiden tot een verandering in tijd tot afname van de kwaliteit van 

leven vergeleken met azacitidine monotherapie, wanneer er wordt gekeken naar de 

EORT CLC-C30-score. Bij de Grade-beoordeling is er afgewaardeerd voor 

onnauwkeurigheid [overschrijden van een klinische relevantiegrens] en voor risico 

op bias [een klein aantal patiënten continueerde met het invullen van de 

vragenlijsten na de eerste paar cycli, daarnaast waren er meer patiënten in de 

controle-arm dan in de actieve die niet alle vragenlijsten gedurende de gehele 

follow-up hadden ingevuld]. 

 

3.3.1 Overige overwegingen 

In de VIALE-A studie was er geen klinisch relevant verschil in verandering in de 

symptoomspecifieke PROMIS Cancer-fatigue SF-36 score vanaf baseline tussen de 

venetoclax + azacitidine-arm en de controle-arm. Ook was er geen klinisch relevant 

verschil in uitkomst tussen beide behandelarmen wanneer er werd gekeken naar de 

EQ-5D-5L Health Utility Index. De mediane tijd tot een significante afname in EQ-

5D-5L VAS-score (≥7 punten) was significant langer in de venetoclax + azacitidine-

arm dan in de controle-arm (10,7 vs 3,9 maanden; p<0,001). Aangezien dit 
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exploratieve eindpunten waren, zijn de gegevens niet meegenomen in de GRADE-

beoordeling. Er is dus nog geen overtuigend bewijs dat toevoeging van venetoclax 

aan de behandeling met azacitidine een positief effect heeft op de kwaliteit van 

leven. Er zijn echter geen aanwijzingen dat toevoeging van venetoclax aan de 

behandeling een negatief effect heeft op de kwaliteit van leven. 

 

Uit verschillende, vooraf gespecificeerde subgroepanalyses (o.a. geslacht, afkomst, 

leeftijd, ECOG PS, type AML) lijkt het effect van venetoclax, toegevoegd aan 

azacitidine, een consistent effect op de algehele overleving te hebben. Echter, het 

effect van toevoeging van venetoclax op algehele overleving bij patiënten <75 jaar 

lijkt minder overtuigend; HR 0,89 (95% BI: 0,59-1,33) bij patiënten <75 jaar 

versus HR 0,54 (95% BI: 0,39-0,73) bij patiënten ≥75 jaar. Ook lijkt het effect van 

venetoclax minder overtuigend bij patiënten met een laag cytogenetisch risico (HR 

0,78; 95% BI: 0,54-1,12) versus patiënten met een intermediair cytogenetisch 

risico (HR 0,57; 95% BI: 0,41-0,79). Daarnaast worden de IDH1- en IDH2-markers 

geassocieerd met een sterker effect van venetoclax vergeleken met de FLT3-, TP53- 

en NPM1-markers. Omdat de studie niet is gepowerd om verschillen in 

subgroepanalyses aan te tonen, dienen deze resultaten uit de subgroepanalyses met 

voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.  
 
In de VIALE-A studie zijn ook verschillende belangrijke uitkomstmaten 

meegenomen. Het percentage patiënten wat een complete respons vertoonde (CR + 
CRi) was hoger in de venetoclax-arm vergeleken met controle-arm, namelijk 66,4% 

versus 28,3% (p<0,001). Daarnaast waren er significant meer patiënten in de 
venetoclax-arm dan in de controle-arm die transfusie-onafhankelijkheid voor zowel 
rode bloedcellen als bloedplaatjes hadden bereikt (58,0% vs 33,8%; p<0,001). 

Tevens was de event-vrije overleving langer in de venetoclax-arm vergeleken met 
de controle-arm, namelijk 9,8 maanden (95% BI: 8,4-11,8) versus 7,0 maanden 
(95% BI: 5,6-9,5), wat een HR geeft van 0,63 (95% BI: 0,50-0,80). 
 

De algehele overleving van patiënten in de M14-358 studie was 16,4 maanden 

(95% BI: 11,3-24,5) voor patiënten die met 400 mg venetoclax in combinatie met 

azacitidine werden behandeld en 16,2 maanden (95% BI: 9,1-27,8) voor de 

patiënten die met 400 mg venetoclax in combinatie met decitabine werden 

behandeld. Het overlevingspercentage na 12 maanden werd geschat op 56,9% 

(95% BI: 45,6-66,7) en 61,3% (95% BI: 42,0-75,8) voor beide behandelarmen 

respectievelijk. De overleving was dus vergelijkbaar voor de azacitidine- en de 

decitabine-behandelarm. Daarnaast zijn deze gegevens uit de M14-358 studie 

vergelijkbaar met de gegevens voor algehele overleving uit de VIALE-A studie.  

 

3.4 Ongunstige effecten 

In de VIALE-A-studie waren de vaakst voorkomende bijwerkingen (> 20%) van elke 

graad bij patiënten die venetoclax in combinatie met azacitidine kregen 

trombocytopenie, neutropenie, febriele neutropenie, misselijkheid, diarree, braken, 

anemie, vermoeidheid, pneumonie, hypokaliëmie en verminderde eetlust. 

De meest gemelde ernstige bijwerkingen (≥ 5%) bij patiënten die venetoclax in 

combinatie met azacitidine kregen, waren febriele neutropenie, pneumonie, sepsis 

en bloeding. In de M14-358-studie waren de vaakst voorkomende bijwerkingen (≥ 

20%) van elke graad bij patiënten die venetoclax in combinatie met decitabine 

kregen trombocytopenie, febriele neutropenie, misselijkheid, bloeding, pneumonie, 

diarree, vermoeidheid, duizeligheid/syncope, braken, neutropenie, hypotensie, 

hypokaliëmie, verminderde eetlust, hoofdpijn, buikpijn en anemie. De meest 

gemelde ernstige bijwerkingen (≥ 5%) waren febriele neutropenie, pneumonie, 

bacteriëmie en sepsis. 
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Tabel 2: Ongunstige effecten van venetoclax bij patiënten met acute myeloïde 

leukemie 

 Systeem/orgaanklasse Venetoclax 

Zeer vaak 

voorkomend 

Infecties en parasitaire aandoeningen Pneumonie, sepsis, urineweginfectie 

 Bloed- en lymfestelselaandoeningen Neutropenie, febriele neutropenie, anemie, 

trombocytopenie 

 Voedings- en 

stofwisselingsstoornissen 

Hypokaliëmie, verminderde eetlust 

 Zenuwstelselaandoeningen Duizeligheid, hoofdpijn 

 Bloedvataandoeningen Hypotensie, bloeding 

 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 

mediastinumaandoeningen 

Dyspneu 

 Maagdarmstelselaandoeningen Misselijkheid, diarree, braken, stomatitis, buikpijn 

 Skeletspierstelsel- en 

bindweefselaandoeningen 

Artralgie 

 Algemene aandoeningen en 

toedieningsplaatsstoornissen 

Vermoeidheid, asthenie 

 Onderzoeken Gewichtsafname, verhoogd bilirubine in het bloed 

Vaak 

voorkomend 

Voedings- en 

stofwisselingsstoornissen 

Tumorlysissyndroom 

 Lever- en galaandoeningen Cholecystitis/cholelithiase 

Ernstig   Pneumonie, sepsis, urineweginfectie, (febriele) 

neutropenie, anemie, trombocytopenie, 

hypokaliëmie, verminderde eetlust, 

tumorlysissyndroom, duizeligheid, hoofdpijn, 

bloeding, hypotensie, dyspneu, misselijkheid, 

braken, diarree, stomatitis, 

cholecystitis/cholelithiase, artralgie, vermoeidheid, 

asthenie, gewichtsafname, verhoogd bilirubine in het 

bloed. 

 

Incidentie ernstige interventiegerelateerde (graad 3-5) ongunstige effecten 

In de VIALE-A studie waren er meer ernstige (graad ≥3) ongunstige 

interventiegerelateerde effecten in de venetoclax + azacitidine-arm vergeleken met 

de controle-arm, namelijk 76,3% vs 49,3%. Dit geeft een RR van 1,55 (95% BI: 

1,30-1,85). De meest voorkomende ernstige ongunstige interventiegerelateerde 

effecten die vaker voorkwamen in de venetoclax + azacitidine-arm dan in de 

controle-arm waren neutropenie (35,7% vs 21,5%), trombocytopenie (33,6% vs 

20,1%), febriele neutropenie (27,9% vs 7,6%), anemie (18,4% vs 13,9%) en 

leukopenie (18,0% vs 9,0%). 

 

Gradeconclusie: Toevoeging van venetoclax aan de behandeling met azacitidine 

zorgt voor een klinisch relevante verhoging van de incidentie ernstige ongunstige 

interventiegerelateerde effecten (bewijs van hoge kwaliteit) vergeleken met 

azacitidine monotherapie. 
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Incidentie stakers als gevolg van ongunstige interventiegerelateerde effecten 

In de VIALE-A studie staakte 24,4% van de patiënten in de venetoclax + 

azacitidine-arm de studie vanwege ongunstige interventiegerelateerde effecten 

vergeleken met 20,1% van de patiënten in de controle-arm. Dit geeft een RR van 

1,21 (95% BI: 0,82-1,78). De meest voorkomende ongunstige 

interventiegerelateerde effecten die het staken van venetoclax of placebo 

veroorzaakten, zijn sepsis, pneumonie, neutropenie, febriele neutropenie en 

trombocytopenie.  

 

Gradeconclusie: Toevoeging van venetoclax aan de behandeling met azacitidine 

zorgt waarschijnlijk niet voor een klinisch relevante verandering van het aantal 

patiënten dat de behandeling staakt vanwege ongunstige interventiegerelateerde 

effecten vergeleken met azacitidine monotherapie. 

 

 

3.4.1 Overige overwegingen 

In de M14-358 studie ervaarde 77% van de patiënten een ernstig ongunstig effect 

in de 400 mg venetoclax in combinatie met decitabine behandelarm vergeleken met 

86% in de 400 mg venetoclax in combinatie met azacitidine behandelarm. 25% van 

de patiënten in de decitabine-groep en 26% van de patiënten in de azacitidine-

groep staakten de behandeling vanwege ongunstige effecten. De resultaten met 

betrekking tot de ongunstige effecten uit de M14-358 studie zijn dus vergelijkbaar 

tussen beide behandelarmen en ook met de resultaten uit de VIALE-A studie. 

 

In de VIALE-A studie kwamen dosisverlagingen of –onderbrekingen vaker voor in de 

venetoclax-groep vergeleken met de controlegroep, namelijk 72,1% versus 58,3% 

respectievelijk. Dit werd met name veroorzaakt door het optreden van 

hematologische bijwerkingen. Toediening van een granulocytkoloniestimulerende 

factor (G‑CSF) kan bij deze patiënten geïndiceerd zijn.  

 

3.5 Ervaring 

De ervaring met venetoclax en met de HMAs is weergegeven in tabel 3. Venetoclax 

wordt reeds gebruikt voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie 

(CLL), maar dit betreft weinig patiënten [1]. De ervaring met venetoclax is daarom 

beperkt. Azacitidine is sinds 2008 op de markt en decitabine sinds 2012 [2, 3]. De 

ervaring van HMAs is daarom ruim. 

 

Tabel 3: Ervaring met venetoclax vergeleken met hypomethylerende middelen 

 venetoclax hypomethylerende middelen 

beperkt: < 3  jaar op de markt of < 

100.000 voorschriften (niet-

chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische medicatie) 

X  

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 

100.000 voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

  

ruim: > 10 jaar op de markt  X 

 

3.6 Toepasbaarheid 

Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC [1]. In deze 

paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste aspecten met betrekking tot de 

toepasbaarheid van venetoclax.  
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Contra-indicaties 

Gelijktijdig gebruik van krachtige CYP3A-remmers bij de start en tijdens de 

dosisopbouwfase en gelijktijdig gebruik van preparaten met sint-janskruid in het 

algemeen is gecontra-indiceerd bij gebruik van venetoclax. 

 

Specifieke groepen 

Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten tijdens gebruik van venetoclax een 

zeer effectieve methode van anticonceptie toepassen (waaronder in ieder geval een 

barrièremethode) in verband met aangetoonde toxiciteit in embryo-foetaal 

onderzoek. Borstvoeding moet worden gestaakt tijdens behandeling. Tevens kan de 

mannelijke fertiliteit verminderd zijn bij behandeling met venetoclax. 

 

Bij oudere patiënten (≥65 jaar), patiënten met een lichte, matige of ernstige 

nierinsufficiëntie en bij patiënten met een lichte of matige leverinsufficiëntie is geen 

dosisaanpassing nodig. Bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie dient de dosis 

minimaal 50% verlaagd te worden. Ook dient er bij deze patiënten en bij patiënten 

met een verminderde nierfunctie intensief gemonitord te worden op tekenen van 

toxiciteit (o.a. tumorlysisyndroom). 

 

Interacties 

Venetoclax wordt voornamelijk gemetaboliseerd door CYP3A. Adequate monitoring 

van toxiciteit is dus van toepassing bij gelijktijdige toediening van CYP3A-remmers, 

maar ook van P-gp- en BCRP-remmers. Ook moet worden opgelet bij gelijktijdig 

gebruik van CYP3A-inductoren, langdurig gebruik van azitromycine, galzuurbindend 

hars, warfarine en substraten van P-gp, BCRP en OATP1B1. 

 

Waarschuwingen en voorzorgen 

Levende vaccins mogen tijdens behandeling en daarna niet worden toegediend tot 

de B-cellen zich hebben hersteld in verband met onvoldoende kennis van veiligheid 

en werkzaamheid van immunisatie met levende vaccins in combinatie met 

venetoclax.  

 

Bij patiënten met AML komt neutropenie graad 3 of 4 vóór aanvang van de 

behandeling vaak voor en dit kan verergeren bij behandeling met venetoclax in 

combinatie met een HMA. Omdat neutropenie kan terugkomen bij volgende 

behandelcycli, moeten tijdens de gehele behandelingsperiode volledige 

bloedtellingen worden uitgevoerd. Bij ernstige neutropenie wordt aanbevolen de 

toediening te onderbreken of de dosis te verlagen. 

 

Venetoclax kan een snelle afname van de tumormassa veroorzaken, waardoor bij de 

start en tijdens de dosisopbouwfase een risico bestaat op het ontstaan van 

tumorlysissyndroom (TLS), wat in sommige gevallen fataal kan aflopen. Het risico 

op TLS blijft steeds aanwezig en is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder 

een hoge tumorlast en een verminderde nierfunctie. Verschillende maatregelen voor 

TLS preventie dienen te worden getroffen (zie SmPC).  
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3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van Venetoclax is weergegeven in tabel 4. Behandeling met 

HMAs met/zonder venetoclax dient te worden gecontinueerd tot optreden van 

ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit. 

 

Tabel 4: Gebruiksgemak van venetoclax en de hypomethylerende middelen 

(azacitidine/decitabine) 

 venetoclax hypomethylerende middelen 

Toedieningswijze O raal A zac itadine kan intraveneus of subcutaan 

worden toegediend en dec itabine kan enkel 

intraveneus worden toegediend. 

Toedieningsfrequentie 1x daags  in een opbouwschema; 

Dag 1: 100 mg 

Dag 2: 200 mg 

Dag 3  en verder: 400 mg  

A zac itidine moet worden toegediend in een 

dos is  van 75 mg/m2  op dag 1 ‑7 van elke 

cyc lus van 28 dagen beginnend op dag 1  

van cyc lus 1 . 

 

Dec itabine moet worden toegediend in een 

dos is  van 20 mg/m2 op dag 1 ‑5 van elke 

cyc lus van 28 dagen beginnend op dag 1  

van cyc lus 1 . 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

Patiënten met AML die niet fit zijn voor intensieve chemotherapie kunnen worden 

behandeld met HMAs, waaronder azacitidine en decitabine. In één 

gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase 3 studie (VIALE-A) is 

de effectiviteit van venetoclax in combinatie met azacitidine vergeleken met 

azacitidine monotherapie onderzocht.  

 

De resultaten van de VIALE-A studie laten zien dat toevoeging van venetoclax aan 

de behandeling met azacitidine een positief effect heeft op de algehele overleving. 

Na een mediane follow-up van 20,5 maanden was de mediane overleving 14,7 

maanden in de venetoclax + azacitidine-arm vergeleken met 9,6 maanden in de 

controle-arm, wat een verschil van 5,1 maanden geeft (HR 0,66; 95% BI: 0,52-

0,85). Het is nog onduidelijk of toevoeging van venetoclax aan behandeling met 

azacitidine de kwaliteit van leven kan verbeteren. Er zijn echter geen aanwijzingen 

dat toevoeging van venetoclax aan de behandeling een negatief effect heeft op de 

kwaliteit van leven. Toevoeging van venetoclax aan de behandeling met azacitidine 

zorgt voor een klinisch relevante verhoging van de incidentie ernstige ongunstige 

interventiegerelateerde effecten vergeleken met azacitidine monotherapie, maar dit 

zorgt waarschijnlijk niet voor meer patiënten die de behandeling staken vanwege 

ongunstige effecten. De meest voorkomende ernstige ongunstige effecten die 

worden veroorzaakt door venetoclax zijn (febriele) neutropenie, trombocytopenie, 

anemie en leukopenie. Daarnaast bestaat er een risico op pneumonie, sepsis, 

bloedingen en het tumorlysissyndroom bij behandeling met venetoclax. Adequate 

monitoring en/of toediening van groeifactoren of antimicrobiële middelen kan hierbij 

geïndiceerd zijn. 

 

De resultaten van de ondersteunende, fase 1b M14-358 studie laten zien dat 

toevoeging van venetoclax aan decitabine vergelijkbare effecten op de algehele 

overleving heeft als toevoeging van venetoclax aan azacitidine. 

 

 

4.2 Eindconclusie 

Venetoclax in combinatie met een hypomethylerend middel bij patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie die niet in aanmerking komen voor 

intensieve chemotherapie voldoet daarom aan de stand van de wetenschap en 

praktijk. 

Dit wordt tevens bevestigd door de conclusies uit het EUnetHTA rapport van 

venetoclax. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

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

zoektermen: 

 

"venetoclax"[Title/Abstract] AND ("azacitidine"[Title/Abstract] OR 

"decitabine"[Title/Abstract]) AND ("acute myeloid leukemia"[Title/Abstract] OR 

"AML"[Title/Abstract])  

 

Deze search resulteerde in 99 hits. Na exclusie op basis van titel, abstract of na het 

lezen van de gehele tekst, werden er 3 artikelen geïncludeerd. Het artikel van 

DiNardo (2020) had betrekking op de VIALE-A studie en de artikelen van DiNardo 

(2019) en Pollyea (2021) hadden betrekking op de M14-358 studie [21, 20, 19]. 

Daarnaast werden de EPAR, de SmPC en het EUnetHTA-rapport van venetoclax 

geïncludeerd [1, 4, 10]. 
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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  

VIALE-A 

DiNardo, 2020 [21] 

Gerandomiseerde, 

dubbelblinde, 

placebo-

gecontroleerde 

fase III studie 

VEN+AZA: N=286 

 

PCB+AZA: N=145 

• Niet eerder behandelde AML (volgens WHO-

criteria) 
 ≥18 jaar 
 ECOG PS 0-2 voor patiënten ≥75 jaar of 0-3 
voor patiënten ≥18-74 jaar 

 Patiënten die niet in aanmerking kwamen voor 
standaard inductie chemotherapie vanwege 
leeftijd of co-morbiditeiten, gedefinieerd als 
volgt: 
o ≥75 jaar 

OF 
o ≥18 tot en met 74 jaar met ten minste één 
van de volgende co-morbiditeiten: 

o ECOG performance-status score van 2 of 3 
o Geschiedenis van congestief hartfalen 
waarvoor behandeling nodig is of EF ≤50% 

o Chronische stabiele angina 
o DCLO ≤65% of FEV1 ≤65% 
o Creatinineklaring ≥30 mL/min tot <45 
mL/min 

o Verminderde leverfunctie met totale 
bilirubine >1,5 tot ≤3.0 x ULN 

• Levensverwachting van minimaal 12 weken 

VEN 400 mg (na 

opbouwfase) + AZA 75 

mg/m2 op dag 1-7 van 

elke cyclus van 28 dagen 

 

versus 

 

PCB + AZA 75 mg/m2 op 

dag 1-7 van elke cyclus 

van 28 dagen 

 

• Algehele overleving (primair) 
Secundair: 

• Respons op behandeling: CR 

en/of CRi 

• Event-vrije overleving 

• Transfusie-onafhankelijkheid 

(RBC en bloedplaatjes)c 
 Minimal residual disease 
 QoL mbv PROMIS Cancer Fatigue 
SF7a, EORTC QLQ-C30 en EQ-
5D-5L 

 Veiligheid 
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M14-358 

DiNardo, 2019 [20] 

Pollyea, 2021 [19] 

Niet-

gerandomiseerde, 

open-label, fase 

1b, dosis-

escalatie en 

expansie studie 

VEN 400mg + DEC: N=31 

VEN 400mg + AZA: N=29 

VEN 800mg + DEC: N=37 

VEN 800mg + AZA: N=37 

VEN 1200mg + DEC: N=5 

VEN 1200mg + AZA: N=6 

• Niet eerder behandelde AML (volgens WHO-

criteria) 

• ≥65 jaar 

• Patiënten die niet in aanmerking kwamen 

voor standaard inductie therapie, vanwege 

verschillende co-morbiditeiten zoals leeftijd 

≥75 jaar, hartziekte of eerder gebruik van 

anthracyclines, secundaire AML, of hoog 

risico op overlijden door behandeling. 

• ECOG PS 0-2 

 

VEN 400/800/1200 mg+ 

AZA 75 mg/m2 op dag 1-7 

van elke cyclus van 28 

dagen 

 

óf 

 

VEN 400/800/1200 mg + 

DEC 20 mg/m2 op dag 1-5 

van elke cyclus van 28 

dagen 

• Respons op behandeling: CR 

en/of CRi 

• Algehele overleving (primair) 

• Veiligheid 

 

AML: acute myeloïde leukemie, AZA: azacitidine, PCB: placebo, DEC: decitabine, CR: complete respons, CRi: complete respons met een incompleet hematologisch 

herstel, RBC: rode bloedcel, ECOG PS: Eastern Cooperative Oncology Group Performance Score, QoL: kwaliteit van leven (quality of life).
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Dinardo, 2020 [22] De fase-2 studie betreft vergelijking tussen behandeling met 5 dagen decitabine vs 10 dagen decitabine in combinatie 

met venetoclax. Deze vergelijking komt niet overeen met de PICO 

Taniguchi, 2021 [23] Betreft een fase 1 studie waarin alleen Japanse patiënten zijn geïncludeerd. Aangezien er een fase 3 studie beschikbaar 

is met een populatie die beter overeen komt met de Nederlandse populatie, is deze studie geëxcludeerd. 

Liu, 2020 [24] Betreft een meta-analyse waarbij naast nog niet eerder behandelde AML ook andere indicaties zijn meegenomen 

(terugkerende AML en myelodysplastisch syndroom).  
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

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

EMA / CBG [4] 2021 European Public Assessment Report (EPAR) venetoclax 

HOVON - 
Werkgroep Acute Leukemie [9] 

2021 Richtlijn Acute myeloïde leukemie (AML) 
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Bijlage 5: Baseline tabel 

 VIALE-A [21, 10] M14-358 [20, 10, 19] 

Variabele VEN +AZA 

N=286 

ÀZA 

N=145 

VEN 400mg + AZA 

N=84 

VEN 400mg + DEC 

N=31 

Geslacht, n (%) 

Vrouw 

Man 

 

114 (39,9)  

172 (60,1)  

 

58 (40,0)  

87 (60,0)  

 

33 (39,3) 

51 (60,7)  

 

16 (51,6) 

15 (48,4)  

Leeftijdscategorie, n (%) 

18-75 jaar 

≥75 jaar 

 

121(42,3)  

165 (57,7)  

 

64 (44,1)  

81 (55,9)  

 

42 (50,0) 

42 (50,0) 

 

23 (74,2) 

8 (25,8) 

Leeftijd, jaren 

Mediaan (range) 

 

76,0 (49,0–91,0)  

 

76,0 (60,0–90,0)  

 

74,5 (61–90)  

 

72 (65–85)  

Type AML, n (%) 

De novo 

Secundair 

 

214 (74,8)  

72 (25,2)  

 

110 (75,9)  

35 (24,1)  

 

63 (75) 

21 (25) 

 

22 (71) 

9 (29) 

ECOG PS, n (%) 

0 

1 

2 

3 

 

37 (12,9)  

120 (42,0)  

113 (39,5)  

16 (5,6)  

 

23 (15,9)  

58 (40,0)  

59 (40,7)  

5 (3,4)  

 

14 (16,7)  

44 (52,4)  

24 (28,6)  

2 (2,4)  

 

7 (22,6)  

20 (64,5)  

4 (12,9)  

0  

Cytogeen risico 

Intermediate 

Poor 

 

182 (63,6)  

104 (36,4)  

 

89 (61,4)  

56 (38,6)  

 

50 (59,5)  

33 (39,3)  

 

16 (51,0)  

15 (48,4)  

Somatische mutatie, n/N (%) 

IDH1 of IDH2 

FLT3, ITD of TKD 

NPM1 

TP53 

 

61/245 (25)  

29/206 (14)  

27/163 (17)  

38/163 (23)  

 

28/127 (22)  

22/108 (20)  

17/86 (20)  

14/86 (16)  

 

22 (27) 

12 (15) 

14 (18) 

17  (21) 

 

8 (27) 

4 (14) 

6 (21) 

8 (28) 

Aantal beenmergblasten, n (%) 

<30% 

 

85 (30)  

 

41 (28)  

 

24 (28,6)  

 

7 (22,6)  
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30-50% 

>50% 

61 (21)  

140 (49)  

33 (23)  

71 (49)  

29 (34,5)  

31 (36,9)  

14 (45,2)  

10 (32,3)  

Baseline transfusieafhankelijkheid, n (%) 

Rode bloedcellen 

Bloedplaatjes 

 

144 (50)  

68 (24)  

 

76 (52)  

32 (22)  

 

51 (60,7)  

27 (32,1)  

 

23 (74,2)  

Baseline neutropenie graad 3-4, n (%) 206 (72) 90 (62) 56 (66) 23 (74) 
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Bijlage 6: Beoordeling risico op bias 

 
Toelichting: Voor de kwaliteit van leven geldt een hoog risico op ‘attrition bias’. Er waren namelijk meer patiënten in de controle-arm vergeleken met de actieve arm die 

niet alle kwaliteit van leven-vragenlijsten invulden gedurende de gehele follow-up. Voor de andere uitkomstmaten geldt een laag risico op bias. 
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Bijlage 7: GRADE evidence profiel 

Directe vergelijking tussen venetoclax in combinatie met azacitidine en azacitidine monotherapie bij AML: GRADE evidence profile. 

Beoor deling kwaliteit van bewijs Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van bewijs Impor tantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risico op bias Inconsistentie Indir ect bewijs Onnauwkeur igheid Ander e factor en venetoclax + HMA HMA 

Relatief 

(95% BI) 

Absoluut 

(95% BI) 

Algehele over leving (follow up: mediaan 20,5 maanden) 

1  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  nvt  niet ernstig  ernstig a niet gevonden  161/286 (56.3% )  109/145 (75.2% )  HR 0.66 

(0.52 tot 0.85)  

150 minder  per  1.000 

(van 236 minder tot 58 minder)  

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK  

CRUCIAAL  

Tijd tot significante afname van de kwaliteit van leven (in maanden, vastgesteld met: EORTC QLQ-C30, significante afname betr eft ≥10 punten) 

1  gerandomiseerde 

trials  

ernstig b nvt niet ernstig  ernstig a niet gevonden  N=262 N=130 HR 0.81 

(0.55 tot 1.18) 

Venetoclax  + HMA: 

16.5 maanden (9.8 – nb) 
 

HMA: 

9.3 maanden (4.7-16.6) 

⨁⨁◯◯ 

LAAG  

CRUCIAAL  

Inc identie er nstige inter ventieger elateer de (gr aad 3-5) ongunstige effecten  

1  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  nvt niet ernstig  niet ernstig  niet gevonden  216/283 (76.3% )  71/144 (49.3% )  RR 1.55 

(1.30 tot 1.85)  

271 meer  per  1.000 

(van 148 meer tot 419 meer)  

⨁⨁⨁⨁ 

HOOG  

CRUCIAAL  

Inc identie staker s als gevolg van ongunstige inter ventieger elateer de effecten  

1  gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  nvt niet ernstig  ernstig a niet gevonden  69/283 (24.4% )  29/144 (20.1% )  RR 1.21 

(0.82 tot 1.78)  

42 meer  per  1.000 

(van 36 minder tot 157 meer)  

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK  

CRUCIAAL  

BI: betrouwbaarheidsinterval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio 

 

Uitleg: 
a. Eén default klinische relevantiegrens wordt overschreden (0,70 voor OS en 0,75 of 1,25 voor de andere uitkomstmaten); er is met één niveau afgewaardeerd.  

b. Een klein aantal patiënten continueerde met het invullen van de vragenlijsten na de eerste paar cycli, daarnaast waren er meer patiënten in de controle-arm dan in 
de actieve-arm die niet alle vragenlijsten gedurende de gehele follow-up hadden ingevuld. Uit de Kaplan-Meier curve waarin de tijd tot significante afname van de 
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kwaliteit van leven wordt weergegeven (gemeten met de EORTC-QLQ-C30-vragenlijst), blijkt namelijk dat 32% (n=83/262) in de venetoclax-arm versus 18% 

(n=24/130) in de controle-arm nog at risk was na 9 maanden. Het aantal patiënten wat nog at risk was na 9 maanden lag hoger in de Kaplan-Meier curve waarin de 

algehele overleving wordt weergegeven, namelijk 59% (n=168/286) in de venetoclax-arm versus 51% (n=74/145) in de controle-arm. Daarom is er afgewaardeerd 

voor risico op bias. 
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1 Inleiding 

In het kader van de pakketbeoordeling van specialistische geneesmiddelen zal 

Zorginstituut Nederland advies uitbrengen over de verwachte kosten voor 

venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met een hypomethylerend middel (HMA) bij 

de behandeling van volwassenen met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde 

leukemie (AML) die niet in aanmerking komen voor intensieve chemotherapie.  

 

Het doel van deze budgetimpactanalyse is een schatting te maken van de kosten die 

met het gebruik van het middel gepaard gaan. Hierbij wordt uitgegaan van de 

kosten wanneer alle patiënten met de indicatie waarvoor de Wetenschappelijke 

Advies Raad (WAR) heeft vastgesteld dat het geneesmiddel voldoet aan de “stand 

van wetenschap en praktijk”, ook daadwerkelijk met dit middel behandeld zouden 

worden. Indien relevant, wordt hierbij ook rekening gehouden met een eventuele 

kostenbesparing door substitutie van de huidige behandeling. 

1.1 Geregistreerde indicatie 

De geregistreerde indicaties luiden als volgt (1): 

 

• Venetoclax in combinatie obinutuzumab is geïndiceerd voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandelde chronische lymfatische leukemie 

(CLL). 

• Venetoclax in combinatie met rituximab is geïndiceerd voor de behandeling van 

volwassen patiënten met CLL die ten minste één andere therapie hebben 

gehad. 

• Venetoclax monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van CLL: 

− in de aanwezigheid van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen 

patiënten die ongeschikt zijn voor of bij wie een B-celreceptorremmer 

heeft gefaald, of 

− in afwezigheid van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen 

patiënten bij wie zowel chemo-immunotherapie als een B-

celreceptorremmer heeft gefaald. 

• Venetoclax in combinatie met een hypomethylerend middel is 

geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) die niet in 

aanmerking komen voor intensieve chemotherapie. 

 

Het huidige dossier betreft de dikgedrukte indicatie. 

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 

Acute myeloïde leukemie is een vorm van bloedkanker, die ontstaat in het 

beenmerg. Door verschillende mutaties in het DNA ontstaat er een overmatige 

productie van abnormale, onrijpe witte bloedcellen (myeoloblasten). De 

onvoldoende beenmergfunctie leidt daarnaast tot een tekort aan rode bloedcellen 

(anemie), bloedplaatjes (trombocytopenie) en normale witte bloedcellen 

(leukopenie, vooral granulopenie en neutropenie) (2, 3).  

 

Zeer recent heeft de HOVON-acute-leukemie-werkgroep in samenwerking met de 

Nederlandse Vereniging voor Hematologie, het Nederlandse netwerk voor 

moleculaire diagnostiek bij hematologische maligniteiten (MODHEM) en 

patiëntenorganisatie Hematon een richtlijn uitgebracht omtrent de diagnostiek en 

behandeling van AML (4). De keuze voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten 
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met AML is afhankelijk van de kenmerken van de patiënt. Hierbij speelt met name 

de fitheid van de patiënt een rol. Grofweg worden de volgende behandelingen op 

basis van fitheid onderscheiden (zie ook Figuur 1): 

 Voor een patiënt met een nieuw gediagnosticeerde AML die fit is voor 

intensieve chemotherapie bestaat de basisbehandeling in principe uit twee 

inductiekuren gevolgd door een risico gestuurde consolidatiebehandeling. 

Deze basisbehandeling kan worden gecombineerd met midostaurine bij 

patiënten met een FLT3-mutatie. 

 Patiënten met nieuw gediagnosticeerde AML die niet fit zijn voor intensieve 

chemotherapie kunnen worden behandeld in studieverband of niet in 

studieverband. Wanneer patiënten niet deelnemen aan een studie kunnen 

zij behandeld worden met hypomethylerende middelen (HMAs; azacitidine of 

decitabine) of lage dosis cytarabine. De beroepsgroep heeft aangegeven dat 

cytarabine alleen bij patiënten met een contra-indicatie voor HMAs wordt 

ingezet. Daarnaast wordt in de richtlijn beschreven dat toevoeging van 

venetoclax aan hypomethylerende therapie een verbetering van respons en 

van mediane overleving geeft ten opzichte van hypomethylerende therapie 

zonder venetoclax. Daarom wordt venetoclax in combinatie met 

hypomethylerende therapie (in afwachting van het vergoedingsdossier) als 

standaardbehandeling bij niet fitte (oudere) patiënten beschouwd in de 

richtlijn. 

 Patiënten kunnen ook alleen ondersteunende behandeling krijgen. Dit is 

vaak hydroxycarbamide, antibiotica of het ondergaan van transfusies. 

Experts geven aan dat patiënten die nu alleen ondersteunende zorg krijgen 

in de toekomst in aanmerking komen voor VEN+HMA (de behandeling 

VEN+HMA wordt dan verkozen boven ondersteunende zorg) (5). 

 

 
Figuur 1: Plaats behandeling VEN+HMA 

Fitheid van patiënten kan worden bepaald met behulp van de hematopoiëtische cel 

transplantatie co-morbiditeits index (HCT-CI) score, waarbij er wordt gekeken naar 

de aanwezigheid van verschillende co-morbiditeiten zoals hart- en vaatziekten, 

diabetes, darmaandoeningen, obesitas, psychiatrische aandoeningen en een 

verminderde nier- lever- of longfunctie. Patiënten worden niet fit geacht wanneer zij 

een HCT-CI-score van ≥ 3 punten hebben (4). 
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2 Uitgangspunten 

 

2.1 Aantal patiënten 

Op basis van cijfers van de Nationale Kankerregistratie (NKR) is te zien dat het 

aantal nieuwe patiënten met AML (alle types) iets lager ligt dan 800 patiënten. 

Gemiddeld genomen zijn er over de periode van 2014-2018 jaarlijks 752 (totaal 

3.760/5 jaar) volwassen patiënten met de diagnose AML. In 2018 betrof de 5-

jaarsprevalentie in Nederland 1.337 patiënten met AML (6). AML is een zeldzame 

kanker en komt vaker voor bij mannen (58%) dan bij vrouwen (42%). Bijna 50% 

van de patiënten met AML is bij de diagnose ouder dan 70 jaar (7). 

 

Gemiddeld waren er 752 AML diagnoses. Op basis van een IKNL rapport kunnen de 

patiënten grofweg in drie groepen worden onderverdeeld (8). Dit IKNL rapport 

beschrijft over een periode van 2014-2018 de trends in epidemiologie, diagnostiek 

en behandeling van patiënten met AML. In dit rapport worden ook het aantal 

patiënten met AML weergegeven naar leeftijd bij diagnose, type 

eerstelijnsbehandeling en het jaar van diagnose (8). Van de 752 patiënten wordt 

44% (331) fit genoeg bevonden voor een behandeling met intensieve 

chemotherapie en krijgt 35% (266) ondersteunende of palliatieve zorg. Tot slot 

wordt 21% (155) niet fit bevonden voor intensieve chemotherapie  (8).  

 

Klinische experts op het gebied van hematologie die door de registratiehouder zijn 

geconsulteerd geven aan dat gemiddeld 25% van de patiënten die niet fit zijn voor 

intensieve chemotherapie deelneemt aan een klinische studie. De resterende 75% 

wordt behandeld met een HMA (azacitidine of decitabine) of een laag gedoseerde 

cytarabine (5). In een scenarioanalyse worden de patiënten die deelnemen aan de 

klinische studie meegerekend in de budgetimpactanalyse, doordat zij bijvoorbeeld 

na deelname aan de studie alsnog worden behandeld met VEN+HMA 

Tevens geven de klinische experts aan dat ongeveer 30% van de groep patiënten 

die nu wordt behandeld met ondersteunende of palliatieve zorg, in de toekomst in 

aanmerking komt voor VEN+HMA. Dit houdt in dat 80 patiënten (30% van 266) 

overgaan op een behandeling met VEN+HMA (5). 

 

In totaal zijn er 155 niet fitte patiënten die een actieve eerstelijnsbehandeling 

krijgen. Hier worden 39 patiënten die deelnemen aan een klinische studie van 

afgehaald (25% van 155) en 80 patiënten die overkomen van de ondersteunende of 

palliatieve behandeling bij opgeteld (30% van 266). Dit resulteert in 196 patiënten 

die in aanmerking komen voor VEN+HMA. Hierbij wordt de aanname gemaakt dat 

het aantal patiënten die jaarlijks gediagnosticeerd worden de komende ja ren gelijk 

blijven. In Tabel 1 zijn de genoemde getallen visueel weergegeven.  
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Tabel 1: Geschatte aantal patiënten die jaarlijks in aanmerking komen voor de 
behandeling met VEN+HMA 

Aantal patiënten met nieuw gediagnosticeerde AML 

per jaar 
N % 

Totaal 752 100 

Fit voor ICT A 331 44 

Niet fit voor ICT (actieve behandeling) B 155 21 

HMA (AZA) 98 13,0 

HMA (DEC) 54 7,2 

Laag-gedoseerde cytarabine (LDAC) 3 0,4 

Deel niet fitte patiënten met deelname aan klinische studies 39 25 

Ondersteunende/palliatieve zorg C 266 35 

Deel van deze patiënten instromen VEN+HMA  80 30 

Totaal aantal patiënten die jaarlijks voor behandeling met VEN+HMA in 

aanmerking komt 
196 D 

A : Omvat 'Intens ieve chemotherapie' en 'SCT zonder inductie' uit Tabel 6.1 van het IKNL rapport. 

B: Omvat 'Azacitidine', 'Decitabine' en 'Laag-gedoseerde cytarabine' uit Tabel 6.1 van het IKNL rapport. 

C: Omvat 'Hydrea/6-MP', 'Anders ' en 'Geen therapie' uit Tabel 6.1 van het IKNL rapport. Van 4 vd 3760 

nieuw gediagnos ticeerde AML patiënten in periode 2014-2018 was  de therapie onbekend. Deze 4 patiënten 

ook aan deze categorie toegevoegd. 

D: Berekening: (752*21%=)155 –  (155*25%=) 39 + (752*35%*30%=) 80 = 196  

 

Marktpenetratie 

Op dit moment worden patiënten die niet fit zijn voor een behandeling met 

intensieve chemotherapie behandeld met een hypomethylerend middel (ofwel 

azacitidine (AZA) ofwel decitabine (DEC)). De verwachting is dat VEN+HMA snel de 

plek inneemt van de monotherapie, dit is ook gevalideerd door klinische experts . 

Hierbij wordt uitgegaan van een uptake in jaar 1 van 75% en vanaf jaar 2 zal dit 

100% worden (5). 

 

Met de toevoeging van VEN+HMA veranderen hiermee ook de marktaandelen (zie 

Tabel 2). In totaal zijn er drie groepen die overstappen op de behandeling 

VEN+HMA als deze beschikbaar komt. Dit zijn: AZA  VEN+AZA, DEC  VEN+DEC 

en palliatieve zorg  VEN+ HMA (AZA of DEC). Voor de volledigheid is laag 

gedoseerde cytarabine (LDAC) opgenomen in de marktverdeling. Hier verandert 

echter niets omdat dit alleen beschikbaar is voor patiënten die een contra indicatie 

met HMA middelen hebben (5).  

 

De verdeling van de patiënten over de behandelingen is gedaan op basis van het 

IKNL rapport (zie Tabel 1 hierboven) (8). Hier wordt aangenomen dat patiënten die 

in de huidige markt AZA of DEC toegediend kregen, hetzelfde HMA middel in 

combinatie met venetoclax krijgen in de nieuwe markt. Daarnaast krijgen patiënten 

die instromen vanuit palliatieve of ondersteunende zorg een behandeling met 

VEN+HMA. De verdeling van het HMA middel wordt gedaan op basis van de 

verhouding AZA:DEC patiënten in de huidige markt, dit is respectievelijk 65%:35%.  
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Tabel 2: Marktaandelen en patiëntenaantallen van de behandelingen voor én na de 
toevoeging VEN+HMA 

 Marktaandelen  

huidige markt 

Marktaandelen  

nieuwe markt 

Behandeling Jaar 1,2 en 3 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

VEN+AZA 

 

0 (0%) 94 (48,03%)B 125 (64,05%) 125 (64,05%) 

VEN+DEC 

 

0 (0%) 51 (26,16%) 68 (34,88%) 68 (34,88%) 

AZA 

 

74 (37,55%)A 18 (9,39%) 0 (0%) 0 (0%) 

DEC 

 

40 (20,61%) 10 (5,15%) 0 (0%) 0 (0%) 

LDAC 

 

2 (1,07%) 2 (1,07%) 2 (1,07%) 2 (1,07%) 

Palliatieve zorg 

(instroom) 

80 (40,77%) 20 (10,19%) 0 (0%) 0 (0%) 

     

Totaal* 196 (100%) 196 (100%) 196 (100%) 196 (100%) 

*In deze tabel zijn alle patiëntenaantallen afgerond, hierdoor ontstaat er een klein verschil in 

het totaal (1 patiënt) t.o.v. niet afronden. In de berekeningen zijn de patiëntenaantallen alleen 

aan het eind van de berekening afgerond. 
A  voorbeeldberekening: Jaar 1,2 en 3: (correctie klinische studie) 75% x 98 (tabel 1) = 74  
B voorbeeldberekening: Jaar 1 VEN+AZA: (uptake) 75% x 74 (AZA) + 0% x 2 (LDAC) +(75% 

x 65% x 80) (palliatieve zorg) = 94 

 

Indicatieverbreding/ off-label gebruik 

Het is niet goed in te schatten of er risico bestaat op off label gebruik. Op dit 

moment lopen er meerdere fase III studies met venetoclax. Onder andere studies 

waarin venetoclax wordt onderzocht in combinatie met laag gedoseerde cytarabine, 

in combinatie met azacitidine of decitabine (9). 

2.2 Substitutie  

Op dit moment bestaat de standaardbehandeling voor deze groep patiënten uit een 

HMA middel of laag gedoseerde cytarabine (indien contra indicatie HMA). De inzet 

van venetoclax in combinatie met hypomethylerende middelen zal daarom gepaard 

gaan met meerkosten.  

2.3 Kosten per patiënt per jaar 

In deze paragraaf zal voor de verschillende behandelingen een inschatting gemaakt 
worden van de jaarlijkse kosten.  

 

Het Zorginstituut kiest ervoor om alle nieuwe (incidente) patiënten halverwege het 

eerste jaar in te laten stromen. Hiermee wordt een real-life setting nagebootst 

waarin patiënten verspreid over het jaar ziek worden. Wanneer de behandelduur 

korter is dan een half jaar worden de kosten in hetzelfde behandeljaar verrekend. 

 

In Tabel 3 wordt de AIP per behandeling weergegeven op basis van de in april 2021 

geldende lijstprijs (10).  
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Tabel 3: AIP per behandeling (Z-index april 2021) 

Behandeling Prijs per pak Totale 

dosis per 

pak (mg) 

Prijs per 

mg 

Dosis per 

toediening 

Prijs per 

toediening 

Venetoclax 

10 mg 

€72,48 140 € 0,52 400 mg €207,10 

Venetoclax 

50 mg 

€181,21 350 € 0,52 400 mg €207,10 

Venetoclax 

100 mg 

€ 350,62 700 € 0,50 400 mg € 200,35 

Venetoclax 

100 mg 

€ 701,25 1.400 € 0,50 400 mg € 200,36 

Venetoclax 

100 mg 

€ 5.610,06 11.200 € 0,50 400 mg € 200,36 

AZA € 238,28 100 € 2,38 136 mg 

(75mg/m2*1,81 

m2) 

€ 323,47 

DEC € 1.067,37 50 € 21,35 36 mg 

(20mg/m2*1,81 

m2) 

€ 772,78 

LDAC € 2,88 100 € 0,03 20 mg € 0,58 

 

Behandelschema venetoclax + azacitidine  

De behandelduur die wordt toegepast in de BIA is gebaseerd op de gemiddelde 

behandelduur die wordt waargenomen in klinische studies. Voor de VEN+AZA arm 

wordt de gemiddelde behandelduur van 9,9 maanden (301 dagen) aangehouden 

zoals waargenomen in de VIALE-A studie (11). 

 

Venetoclax is beschikbaar in verschillende doseringen. Zie Tabel 3 voor de AIP per 

verpakking. De prijs per mg is voor de 100 mg verpakkingen hetzelfde; afgerond 

€0,50. Voor de verpakkingen met een lagere dosering is de prijs €0,52. Het 

standaard behandelschema voor venetoclax (in combinatie met azacitidine of 

decitabine) is als volgt: eerst wordt gestart met een opbouwschema met op dag 1 

(100 mg), dag 2 (200 mg) en dag 3 (400 mg). Vervolgens worden de resterende 4-

28 dagen van een cyclus behandeld met 400 mg (oraal per dag). In de opvolgende 

cycli wordt de aanbevolen dagelijkse dosering van 400 mg toegepast. De prijs per 

toediening is €200,36 (€0,50 per mg * 400mg). 

 

Venetoclax wordt in combinatie met azacitidine gegeven. De AIP van azacitidine is 

€238,28 per 100 mg poeder voor injectie, dit komt neer op €2,38 per mg. 

Azacitidine moet worden toegediend in een dosis van 75mg/m2, intraveneus of 

subcutaan, op dag 1-7 van elke cyclus van 28 dagen.. Hierbij wordt uitgegaan van 

een gemiddeld lichaamsoppervlak van 1,81 m2 afkomstig uit de VIALE-A studie (11). 

Dit komt neer op een dagelijkse dosering van 136 mg. De prijs per toediening is 

€323,47 (€2,38 per mg *136 mg). 

 

Verder wordt in de BIA rekening gehouden met de relatieve dosisintensiteit (RDI). 

Dit is gedaan op basis van de VIALE-A studie waarin voor VEN+AZA een RDI van 

afgerond 63% werd gevonden. De percentages zoals gezien in de VIALE-A studie 

zijn door klinische experts gevalideerd. Zij geven aan dat in de aankomende AML 

richtlijnen een soortgelijke dosisreductie wordt geadviseerd, de verwachting is dat in 

Nederland de gemiddelde dosering niet boven dit percentage zal komen (4). 
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De totale behandelkosten voor de behandeling met venetoclax in combinatie met 

azacitidine (VEN+AZA) worden als volgt berekend:  

• Venetoclax: €0,50 * 100 mg + €0,50 * 200 mg + 299 dagen * €200,36 * 63% 

= €37.672 

• Azacitidine: 7 dagen/ 28 dagen * 301 dagen * €323,47 * 63% = €15.268 

 

De totale behandelkosten van VEN+AZA per patiënt bedragen €52.940 (€37.672 + 

€15.268). Het eerste half jaar komen de kosten op €32.023 (in de eerste cyclus 2 

dagen opbouw venetoclax + standaarddosering venetoclax en azacitidine voor de 

resterende 6 maanden). De overige maanden worden toegeschreven in jaar 2 en 

bedragen €20.917.  

 

Behandelschema venetoclax + decitabine  

De behandelduur is afgeleid van de VIALE-A studie, hierin werd voor de VEN+AZA 

arm een gemiddelde behandelduur van 9,9 maanden (301 dagen) gevonden. De 

aanname wordt gedaan dat VEN+DEC een gelijke behandelduur hebben. Het wordt 

ook aangenomen dat bij VEN+DEC dezelfde RDI van 63% geldt als bij VEN+AZA 

(11). 

 

Het behandelschema voor venetoclax is hetzelfde als hierboven genoemd. 

Venetoclax wordt in combinatie met decitabine gegeven. De AIP van decitabine is 

€1.067,37 per 50 mg poeder voor infusie, wat neerkomt op €21,35 per mg. 

Decitabine moet worden toegediend in een dosis van 20mg/m2, intraveneus, op dag 

1-5 van elke cyclus van 28 dagen. Hierbij wordt net als bij azacitidine uitgegaan van 

een oppervlakte van 1,81 m2. Dit komt neer op een dagelijkse dosering van 36 mg. 

De prijs per toediening is €772,78 (€21,35 per mg * 36 mg). 

 

De kosten per jaar voor de behandeling met venetoclax in combinatie met 

decitabine (VEN+DEC) is als volgt:  

• Venetoclax: €0,50 * 100 mg + €0,50 * 200 mg + 299 dagen * €200,36 * 63% 

= €37.672 

• Decitabine: 5 dagen/ 28 dagen * 301 dagen * €772,78 * 63% = €26.054 

 

De totale behandelkosten per patiënt van de behandeling met VEN+DEC komen 

hiermee uit op €63.726 (€37.672 + €26.054). Her eerste half jaar komen de kosten 

op €38.560 (in de eerste cyclus 2 dagen opbouw venetoclax + standaarddosering 

venetoclax en decitabine voor de resterende 6 maanden). De overige maanden 

worden toegeschreven in jaar 2 en bedragen €25.166.  

 

Behandelschema azacitidine of decitabine (monotherapie) 

De gemiddelde behandelduur voor azacitidine afkomstig uit de VIALE-A studie is 6,7 

maanden (204 dagen). Voor decitabine is er geen studie die een gemiddelde 

behandelduur rapporteert. Hierdoor wordt de aanname gedaan dat deze gelijk is 

zoals gezien voor AZA (6,7 maanden). In de VIALE-A studie wordt een RDI 

gerapporteerd van 90% voor de AZA arm. Net als bij de gemiddelde behandelduur 

is er geen RDI beschikbaar voor de DEC arm. De aanname wordt gemaakt dat deze 

voor beide armen gelijk zijn (11).  

 

Verder zijn de behandelschema’s voor azacitidine en decitabine monotherapie 

hetzelfde als de eerder beschreven schema’s onder de gecombineerde therapie met 

venetoclax.  
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De totale behandelkosten per patiënt voor de behandeling met azacitidine (AZA) of 

decitabine (DEC) zijn als volgt: 

• Azacitidine: 7 dagen/ 28 dagen * 204 dagen * €323,47 * 90% = €14.898 

• Decitabine: 5 dagen/ 28 dagen * 204 dagen * €772,78 * 90% = €25.310 

 

De kosten van AZA bedragen in het eerste half jaar €13.341 en voor DEC is dit 

€22.666. De resterende maanden worden toegewezen in jaar 2 en zijn €1.556 en 

€2.644 voor respectievelijk AZA en DEC.  

 

Behandelschema LDAC 

Voor de volledigheid worden de kosten van LDAC ook meegenomen. De gemiddelde 

behandelduur van LDAC is afkomstig uit de VIALE-C studie en is 3,7 maanden (113 

dagen). In deze studie wordt ook een RDI gerapporteerd van 98%. De AIP van 

LDAC is €2,88 per 100 mg poeder voor injectie. De aanbevolen dosering van LDAC 

is tweemaal daags 20 mg voor 10 dagen. De totale behandelkosten per patiënt voor 

LDAC komen hiermee uit op: 2*10/28 * 113 dagen * €0,58 * 98% = €46. 

 

Samenvattend 

In Tabel 4 staat een overzicht van de behandelkosten van de verschillende 

behandelingen. 

 
Tabel 4: Behandelkosten per patiënt 

Behandeling Kosten jaar 1 Kosten jaar 2 en verder 

Venetoclax + azacitidine €32.023 €20.917 

Venetoclax + decitabine €38.560 €25.166 

Azacitidine €13.341 €1.556 

Decitabine €22.666 €2.644 

LDAC €46* n.v.t. 

*de kosten worden allemaal in jaar 1 toegewezen omdat de gemiddelde behandelduur van de 

behandeling onder de 6 maanden valt.  

 

Naast de geneesmiddelkosten zijn er ook toedieningskosten die met de 
behandelingen gepaard gaan. Dit geldt alleen voor de behandeling met decitabine. 
Nederlands onderzoek uit 2018 wijst uit dat de kosten voor intraveneuze toediening 
van oncolytica gemiddeld ongeveer tussen de €150 en €250 liggen (12, 13). Deze 
kosten vallen buiten het farmaciebudget en worden om deze reden niet 
meegenomen in de budgetimpactanalyse.   

2.4 Aannames 

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 

• Er wordt in deze BIA geen rekening gehouden met het eigen risico en/of eigen 

bijdragen. 

• Het aantal patiënten dat jaarlijks gediagnosticeerd wordt blijft de komende 

jaren gelijk. 

• Gemiddeld neemt 25% van de patiënten die niet fit zijn voor intensieve 

chemotherapie deel aan een klinische studie. 

• Gemiddeld stapt 30% van de groep patiënten die nu wordt behandeld met 

ondersteunende of palliatieve zorg over op de behandeling met VEN+HMA. 

• Er wordt uitgegaan van 100% therapietrouw. 

• Er wordt uitgegaan van de gemiddelde behandelduur. 

• De gemiddelde behandelduur voor VEN+AZA en AZA zoals gezien in de VIALE-

A studie is ook van toepassing op VEN+DEC en DEC. 

• In het eerste jaar worden de verwachte behandelkosten gerekend voor 

behandelingen met een behandelduur kleiner dan of gelijk aan 6 maanden. 
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• In het eerste jaar worden 6 maanden aan behandelkosten gerekend voor 

behandelingen met een behandelduur groter dan 6 maanden. 

• De marktpenetratie is 75% in jaar 1 en in jaar 2 en verder 100%. 

• Er wordt uitgegaan van een gemiddeld lichaamsoppervlak van 1,81m2 

afkomstig uit de VIALE-A studie. 

• In deze BIA wordt geen rekening gehouden met eventuele 

vervolgbehandelingen. 
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3 Budgetimpactanalyse 

In Tabel 5 staan de geneesmiddelkosten wanneer de behandeling met VEN+HMA 

aan het bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de indicatie van 

acute myeloïde leukemie. Hier is nog geen rekening gehouden met substitutie. 

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 VEN+HMA (AZA of DEC) 
aan het behandelarsenaal voor acute myeloïde leukemie – toekomstige situatie 

Behandeling Aantal 

patiënten* 

Kosten per patiënt  Totale 

kosten 

Jaar 1 

Start jaar 1 VEN+AZA 94 €32.023 € 3.011.034 

Start jaar 1 VEN+DEC 51 €38.560 € 1.979.000 

Start jaar 1 AZA 18 €13.341 € 245.147 

Start jaar 1 DEC 10 €22.666 € 229.491 

Start jaar 1 LDAC 2 €46 € 103 

Start jaar 1 Palliatieve zorg 

(instroom) 

20 €0 

€ 0 

    

  Totaal jaar 1 € 5.464.774 

Jaar 2 

Voortgezet jaar 1 VEN+AZA 94 €20.917 € 1.966.769 

 

Voortgezet jaar 1 VEN+DEC 51 €25.166 € 1.291.588 

 

Voortgezet jaar 1 AZA 18 €1.556 € 28.600 

Voortgezet jaar 1 DEC 10 €2.644 € 26.774 

    

Start jaar 2 VEN+AZA 125 €32.023 € 4.014.712 

Start jaar 2 VEN+DEC 68 €38.560 € 2.638.666 

Start jaar 2 AZA 0 €13.341 € 0 

Start jaar 2 DEC 0 €22.666 € 0 

Start jaar 2 LDAC 2 €46* € 103 

Start jaar 2 Palliatieve zorg 

(instroom) 

0 €0 

€ 0 

    

  Totaal jaar 2 €9.967.213 

Jaar 3 

Voortgezet jaar 2 VEN+AZA 125 €20.917 € 2.622.359 

 

Voortgezet jaar 2 VEN+DEC 68 €25.166 € 1.722.118 

 

Voortgezet jaar 2 AZA 0 €1.556 € 0 

Voortgezet jaar 2 DEC 0 €2.644 € 0 

    

Start jaar 3 VEN+AZA 125 €32.023 € 4.014.712 

Start jaar 3 VEN+DEC 68 €38.560 € 2.638.666 

Start jaar 3 AZA 0 €13.341 € 0 

Start jaar 3 DEC 0 €22.666 € 0 
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Start jaar 3 LDAC 2 €46* € 103 

Start jaar 3 Palliatieve zorg 

(instroom) 

0 €0 

€ 0 

    

  Totaal jaar 3 €10.997.958 

*In deze tabel zijn alle patiëntenaantallen afgerond, hierdoor ontstaat er een klein verschil in 

het totaal (1 patiënt) t.o.v. niet afronden. In de berekeningen zijn de patiëntenaantallen alleen 

aan het eind van de berekening afgerond. 

 

In Tabel 6 staat de berekening omtrent substitutie .  

 

In Tabel 7 staat tot slot de uiteindelijke berekening van de meerkosten van 

toevoeging van VEN+HMA aan het verzekerde pakket. De substitutiekosten van 

Tabel 6 worden hier afgetrokken van de totale kosten zoals gepresenteerd in Tabel 

5.  

 
Tabel 6: Raming van de totale kosten van de toevoeging van VEN+HMA (AZA of DEC) 
aan het behandelarsenaal voor acute myeloïde leukemie – huidige situatie 

Behandeling Aantal 

patiënten* 

Kosten patiënt per 

jaar 

Totale kosten 

Jaar 1 

Start VEN+AZA 0 €20.917 €0 

Start VEN+DEC 0 €25.166 €0 

Start AZA 74 €13.341 € 980.587 

Start DEC  40 €22.666 € 917.965 

Start LDAC 2 €46 €103 

Start Palliatieve zorg 

(instroom) 

80 €0 €0 

  Totaal jaar 1 €1.898.654 

Jaar 2 of 3 

Voortgezet VEN+AZA 0 €20.917 €0 

Voortgezet VEN+DEC 0 €25.166 €0 

Voortgezet AZA 74 €1.556 € 114.402 

Voortgezet DEC 40 €2.644 € 107.096 

    

Start VEN+AZA 0 €32.023 €0 

Start VEN+DEC 0 €38.560 €0 

Start AZA 74 €13.341 € 980.587 

Start DEC  40 €22.666 € 917.965 

Start LDAC 2 €46 €103 

Start Palliatieve zorg 

(instroom) 

80 €0 €0 

  Totaal jaar 2 of 3 €2.120.152 

*In deze tabel zijn alle patiëntenaantallen afgerond, hierdoor ontstaat er een klein verschil in 

het totaal (1 patiënt) t.o.v. niet afronden. In de berekeningen zijn de patiëntenaantallen alleen 

aan het eind van de berekening afgerond. 
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Tabel 7: Raming van de totale meerkosten van de toevoeging van VEN+HMA aan het 
behandelingsarsenaal voor acute myeloïde leukemie, met inachtneming van de 
besparingen door substitutie 

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Huidige situatie €1.898.654 €2.120.152 €2.120.152 

Toekomstige situatie €5.464.774 €9.967.213 €10.997.958 

Verschil €3.566.120 €7.847.061 €8.877.806 

 

 

 

  



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met een hypomethylerend middel 

(HMA) bij de behandeling van volwassenen met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) die niet in 

aanmerking komen voor intensieve chemotherapie | 27 september 2021 

 

2021028908 P agina 18 van 21 

  



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met een hypomethylerend middel 

(HMA) bij de behandeling van volwassenen met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) die niet in 

aanmerking komen voor intensieve chemotherapie | 27 september 2021 

 

2021028908 P agina 19 van 21 

4 Conclusie 

Deze budgetimpactanalyse (BIA) maakt inzichtelijk wat de meerkosten zullen zijn 

wanneer venetoclax in combinatie met een hypomethylerend middel (HMA) 

beschikbaar komt als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met AML die niet in 

aanmerking komen voor intensieve chemotherapie. 

 

In totaal gaat het om 196 patiënten die in het derde jaar na marktintroductie onder 

behandeling zouden zijn. De totale behandelkosten komen daarmee afgerond op 

€11,0 miljoen. Wanneer er rekening wordt gehouden met substitutie zijn de 

meerkosten €8,9 miljoen in het derde jaar. Bij de substitutie is geen rekening 

gehouden met kosten gerelateerd aan vervolgbehandelingen. 

 

Hierbij bestaat onzekerheid over het precieze aantal patiënten die zullen starten met 

de behandeling. Met name de patiënten die worden uitgesloten door deelname aan 

klinische studies en de instroom van patiënten vanuit de ondersteunende of 

palliatieve zorg spelen hierin een rol. Mogelijk is het aantal patiënten die instromen 

vanuit de palliatieve zorg een overschatting, het is echter op dit moment niet goed 

in te schatten. 

 

Wanneer de 39 patiënten die deelnemen aan de klinische studie worden 

meegerekend in de budgetimpactanalyse, doordat zij bijvoorbeeld na deelname aan 

de studie alsnog worden behandeld met VEN+HMA, stijgt de budgetimpact tot €9,1 

miljoen. 

 

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR) vergadering van 27 september 2021. 

 

  



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met een hypomethylerend middel 

(HMA) bij de behandeling van volwassenen met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) die niet in 

aanmerking komen voor intensieve chemotherapie | 27 september 2021 

 

2021028908 P agina 20 van 21 

  



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met een hypomethylerend middel 

(HMA) bij de behandeling van volwassenen met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) die niet in 

aanmerking komen voor intensieve chemotherapie | 27 september 2021 

 

2021028908 P agina 21 van 21 

5 Referenties 

 

 

1.  EMA. Summary of Product Characteristics venetoclax (Venclyxto®). 2018. 

2.  KWF kankerbestrijding. Acute leukemie. 2019. 

3.  CFH ZN. Farmacotherapeutisch rapport histamine dihydrochloride (Ceplene®) 

(in vaste combinatie met interleukine-2) als onderhoudsbehandeling van 

volwassen patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) in eerste remissie na 

inductie- en consolidatietherapi. 2011. 

4.  HOVON - acute leukemie werkgroep. Richtlijn AML. 2021. 

5.  Abbvie. Verslag adviesraad validatie vergoedingsdossier venetoclax eerstelijns 

AML. 2020. 

6.  IKNL. NKR cijfers: prevalentie/incidentie AML 2021 [Available from: 

https://iknl.nl/nkr-cijfers. 

7.  IKNL. Acute myeloïde leukemie 2021 [Available from: 

https://iknl.nl/kankersoorten/hemato-oncologie/nkr-cijfers/aml. 

8.  Dinmohamed AG. Acute myeloïde leukemie in Nederland, 2014-2018: rapport 

hemato-oncologieregister van de Nederlandse Kankerregistratie. 2020. 

9.  Horizonscan Geneesmiddelen. Venetoclax 2021 [Available from: 

https://www.horizonscangeneesmiddelen.nl/geneesmiddelen/venetoclax-

oncologie-en-hematologie-aml_mds/versie2?lang=nl. 

10. G-standaard van Z-index. Lijstprijzen april 2021. 2021. 

11. DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V, Thirman MJ, Garcia JS, Wei AH, et al. 

Azacitidine and venetoclax in previously untreated acute myeloid leukemia. 

New England Journal of Medicine. 2020;383(7):617-29. 

12. Franken MG, Kanters TA, Coenen JL, de Jong P, Koene HR, Lugtenburg PJ, et 

al. Potential cost savings owing to the route of administration of oncology 

drugs: a microcosting study of intravenous and subcutaneous administration of 

trastuzumab and rituximab in the Netherlands. Anti-cancer drugs. 

2018;29(8):791-801. 

13. Zorginstituut Nederland. Pakketadvies venetoclax (Venclyxto®) in combinatie 

met obinutuzumab bij de behandeling van volwassen patiënten met chronische 

lymfatische leukemie (CLL). 2020. 

 
 

https://iknl.nl/nkr-cijfers
https://iknl.nl/kankersoorten/hemato-oncologie/nkr-cijfers/aml
https://www.horizonscangeneesmiddelen.nl/geneesmiddelen/venetoclax-oncologie-en-hematologie-aml_mds/versie2?lang=nl
https://www.horizonscangeneesmiddelen.nl/geneesmiddelen/venetoclax-oncologie-en-hematologie-aml_mds/versie2?lang=nl


 

 

 

 
 

Farmaco-economisch rapport voor venetoclax  

(Venclyxto®) in combinatie met een 

hypomethylerend middel (HMA) bij de behandeling 

van volwassenen met nieuw gediagnosticeerde 

acute myeloïde leukemie (AML) die niet in 

aanmerking komen voor intensieve chemotherapie 
 
 

 

Datum 27 september 2021 

Status Definitief 

  

 

 

 

 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor venetoclax  (Venclyxto®) in combinatie met een hypomethylerend 

middel (HMA) bij de behandeling van volwassenen met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) die 

niet in aanmerking komen voor intensieve chemothera | 27 september 2021 

 

2021026662 P agina 1 van 61 

Colofon 

Zaaknummer 2021024134 

Volgnummer 2021026662 

  

Contactpersoon mevr. dr. J.M. van der Waal, plv. secretaris 

 AWaal@zinl.nl 

  

Auteur(s) mevr. L.M. Huis in ‘t Veld 

  

Afdeling Sector Zorg, afdeling Pakket 

  

Registratiehouder Abbvie B.V. 

  

  

 

 

  



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor venetoclax  (Venclyxto®) in combinatie met een hypomethylerend 

middel (HMA) bij de behandeling van volwassenen met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) die 

niet in aanmerking komen voor intensieve chemothera | 27 september 2021 

 

2021026662 P agina 2 van 61 

  



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor venetoclax  (Venclyxto®) in combinatie met een hypomethylerend 

middel (HMA) bij de behandeling van volwassenen met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) die 

niet in aanmerking komen voor intensieve chemothera | 27 september 2021 

 

2021026662 Pagina 3 van 61 

Inhoud 

Colofon 1 

Samenvatting 5 

1 Inleiding 11 
1.1 Geregistreerde indicatie 11 
1.2 Aandoening en verloop van de ziekte 12 
1.3 Epidemiologie 12 
1.4 Onderzoeksvraag 12 

2 Methoden 13 
2.1 Patiëntenpopulatie 13 
2.2 Interventie 14 
2.3 Vergelijkende behandeling 15 
2.4 Klinische uitkomsten 15 
2.5 Tijdshorizon 15 
2.6 Analyse techniek 16 
2.7 Economisch model 16 
2.7.1 Modelstructuur en gezondheidstoestanden 16 
2.7.2 Cyclusduur, cohortgrootte en modelinstroom 17 
2.7.3 Perspectief 17 
2.7.4 Discontering 17 
2.8 Inputgegevens 17 
2.8.1 Modeltransities en extrapolatie 17 
2.8.2 Utiliteiten 25 
2.8.3 Kosten 29 
2.8.4 Modelaannames 39 
2.9 Validatie 40 
2.9.1 Validatie van het conceptuele model en input data 40 
2.9.2 Technische validatie 40 
2.9.3 Output validatie 40 
2.10 Gevoeligheids- en scenarioanalyses 40 
2.10.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 40 
2.10.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 41 
2.10.3 Scenarioanalyses 41 
2.10.4 Value Of Information (VOI) analyse 44 
2.11 Literatuurstudie 44 

3 Resultaten farmaco-economische evaluatie 47 
3.1 Ziektelast 47 
3.2 Incrementele en totale effecten 47 
3.3 Incrementele en totale kosten 47 
3.4 Incrementele kosteneffectiviteitsratio ’s 48 
3.5 Gevoeligheidsanalyses 49 
3.5.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 49 
3.5.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 49 
3.5.3 Scenarioanalyses 51 
3.5.4 Value Of Information (VOI) analyse 53 

4 Discussie en Conclusies 55 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor venetoclax  (Venclyxto®) in combinatie met een hypomethylerend 

middel (HMA) bij de behandeling van volwassenen met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) die 

niet in aanmerking komen voor intensieve chemothera | 27 september 2021 

 

2021026662 P agina 4 van 61 

5 Literatuur 57 
 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor venetoclax  (Venclyxto®) in combinatie met een hypomethylerend 

middel (HMA) bij de behandeling van volwassenen met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) die 

niet in aanmerking komen voor intensieve chemothera | 27 september 2021 

 

2021026662 Pagina 5 van 61 

Samenvatting 

 

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft Zorginstituut Nederland verzocht een 

inhoudelijke toetsing uit te voeren van venetoclax (Venclyxto®) met een 

hypomethylerend middel (HMA) in het kader van de pakketbeoordeling van 

specialistische geneesmiddelen. 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.  

 

Venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met een hypomethylerend middel (HMA) is 

geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met nieuw gediagnosticeerde 

acute myeloïde leukemie (AML) die niet in aanmerking komen voor intensieve 

chemotherapie. Zorginstituut Nederland heeft na advisering door de 

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) geconcludeerd dat venetoclax in combinatie 

met een hypomethylerend middel bij acute myeloïde leukemie voldoet aan de stand 

van wetenschap en praktijk.  

 

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 partitioned survival 

model. De studieresultaten gemeten over een periode van 20,5 maanden zijn 

geëxtrapoleerd naar een tijdsperiode van 24 jaar. De analyse is uitgevoerd vanuit 

het maatschappelijk perspectief. De gekozen tijdshorizon kan gezien het verloop van 

de ziekte beschouwd worden 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 venetoclax + HMA vergeleken met HMA 

monotherapie. 

 

Effecten 

De effecten van de behandelingen zijn uitgedrukt in voor kwaliteit van leven 

gecorrigeerde levensjaren (QALY) en gewonnen levensjaren (LYG). De 

registratiehouder rapporteert een gemiddelde gezondheidswinst van 1,72 QALY per 

patiënt door inzet van venetoclax + HMA. Bij HMA monotherapie is dit 0,75 QALYs. 

De totale gemiddelde gezondheidswinst is 0,97 QALYs per patiënt ten opzichte van 

HMA monotherapie. Voor wat betreft LYG resulteert het model in een gemiddeld 

aantal LY van 2,47 door inzet van venetoclax + HMA, en bij HMA monotherapie is dit 

1,11 LY. De totale gemiddelde gezondheidswinst is 1,37 LYG per patiënt ten 

opzichte van HMA monotherapie. 

 

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 

bedragen €116.365 voor venetoclax + HMA en €44.317 voor HMA monotherapie. De 

gemiddelde incrementele kosten per patiënt bedragen €72.048. 
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Kosteneffectiviteit 

De registratiehouder rapporteert incrementele kostenutiliteitssratios (ICURs) van 

€52.773 per LYG en van €74.031 per QALY ten opzichte van HMA monotherapie. 

De univariate gevoeligheidsanalyses laten zien dat het model vooral gevoelig is voor 

het gebruik van een exponentiele distributie voor de OS. Verder hebben de 

behandelkosten van de VEN+HMA arm en het gebruik van een Gompertz distributie 

voor de OS relatief veel invloed op de hoogte van de ICUR. 

 

De resultaten van de probabilistische sensitiviteitsanalyse zoals gerapporteerd door 

de registratiehouder laten zien dat de kans dat venetoclax + HMA kosteneffectief is 

ten opzichte van HMA monotherapie bij een referentiewaarde van €80.000 per QALY 

ongeveer 65% is. De gemiddelde ICUR van de 1.000 simulaties die de 

registratiehouder deed was €71.974 per QALY.  

 

Eindconclusie 

Zorginstituut Nederland concludeert na advisering door de WAR dat de 

kosteneffectiviteitsanalyse van venetoclax bij de behandeling van acute myeloïde 

leukemie van voldoende methodologische kwaliteit is.  

 

Voor de 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 methodologie van de kosteneffectiviteitsanalyse sluit niet aan op het 

referentiekader (richtlijn economische evaluaties) bij de volgende onderdelen: 

− De gemiddelde behandelduur lijkt niet optimaal te zijn aangepast in de 

basecase van het nieuw aangeleverde farmaco-economisch model. De 

gemiddelde behandelduur is “kunstmatig” aangepast zodat de “area under 

the curve” van de “time on treatment” curve uitkomt op 10,76 cycli in lijn 

met de gemiddelde behandelduur (in cycli) gerapporteerd in de VIALE-A 

studie. Hierdoor komt de ICER lager uit dan in het eerdere ingediende 

farmaco-economische model (€67.128 vs. €74.018 per QALY). Dit is het 

gevolg van het kunstmatig toepassen van een gemiddelde behandelduur 

van 10,76 cycli, waardoor de “time on treatment” curve een rechthoekige 

vorm aanneemt en na 12 cycli geen enkele patiënt meer in behandeling is. 

In het oude farmaco-economisch model wordt er op basis van de mediane 

behandelduur, een “time on treatment” curve geschat aan de hand van de 

exponentiele distributie, waarbij de “area under the curve” gelijkstaat aan 

11,4 cycli (gemiddelde behandelduur). Daarnaast heeft de curve een 

logische vorm ten opzichte van de curve in het nieuwe model. Hierdoor 

loopt het aantal patiënten dat nog in behandeling is geleidelijk af, waarbij 

er pas na 56 cycli geen enkele patiënt meer behandeld wordt. Volgens het 

Zorginstituut komt dit beter overeen met de praktijk. Daarnaast geeft het 

Zorginstituut de voorkeur aan een conservatieve schatting van de ICER 

(€74.018 i.p.v. €67.128 per QALY). Daarom rapporteert het Zorginstituut 

de resultaten uit het eerder ingediende model.  
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− Statistische gegevens van de extrapolatie van de “time on treatment” 

curve lijken te ontbreken. Er is gebruik gemaakt van de mediaan om de 

curve te extrapoleren. Echter, het Zorginstituut prefereert het 

extrapoleren van ruwe data in vorm van een Kaplan-Meier curve aan de 

hand van verschillende parametrische distributies. Dit stelt het 

Zorginstituut in de mogelijkheid om te evalueren welke van de gebruikte 

distributies het beste overeenkomt met geobserveerde data uit de VIALE-

A studie. Het is op dit moment niet mogelijk om een visuele inspectie van 

de curve uit te voeren alsook het evalueren van de statistische fit van 

deze curves.  

− Voor zowel PFS als OS worden twee verschillende typen modellen gebruikt 

in de basecase. Zo wordt bijvoorbeeld voor de OS een spline met 3 knots 

gebruikt voor de VEN+AZA arm en exponentieel voor AZA arm. Zoals in 

het TSD14 NICE document wordt aangegeven, is voor het fitten van een 

ander type parametrisch model een substantiële rechtvaardiging nodig, 

zoals een ander ziektebeloop. In principe heeft de voorkeur om separate 

parametrische modellen van hetzelfde type te fitten. Als de 

registratiehouder geen rechtvaardiging heeft ziet het Zorginstituut graag 

dat hetzelfde type model wordt gebruikt in de basecase met een 

verklaring waarom voor dit type model wordt gekozen. De 

registratiehouder heeft het gebruik van dezelfde soort modellen 

inzichtelijk gemaakt met behulp van scenarioanalyses.   

 

De kosteneffectiviteitsanalyse is volgens Zorginstituut Nederland niet transparant op 

een enkel aspect: 

− De proportional hazard assumptie is niet getoetst. De argumentatie 

waarom dit niet gedaan is, is summier en het is niet duidelijk wat voor 

effect dit heeft op de uitkomst. De registratiehouder heeft de assumptie 

niet getoetst maar in plaats daarvan scenarioanalyses bijgevoegd om het 

effect van verschillende distributies inzichtelijk te maken. 

 

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR) vergadering van 27 september 2021. 
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Afkortingen 
 

 

AE Adverse events 

AIC Akaike information criterion 

AML Acute myeloïde leukemie 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

BoD Burden of disease 

CEA Cost-effectiveness analysis 

CEAC Cost-effectiveness acceptability curve 

ECOG Eastern Oncology Group 

EVPI Expected value of perfect information 

HMA hypomethylating agents 

HR Hazard ratio 

ICER Incremental cost-effectiveness ratio/incrementele kosteneffectiviteitsratio 

ICT Intensive chemotherapy 

LYG Life-year gained/gewonnen levensjaar 

OS Overall survival 

PAID Practical Application to Include Future Disease 

EFS Event-free survival 

PD Progressive disease  

PSA Probabilistic Sensitivity Analysis/probabilistische gevoeligheidsanalyse  

QALY Quality adjusted life-year/voor kwaliteit van leven gecorrigeerd levensjaar 

QoL Quality of life 

RCT Randomised controlled trial 

VOI Value of information 

WAR Wetenschappelijke Adviesraad 

WTP Willingness to pay 

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 pakketbeoordeling 

specialistische geneesmiddelen. 

 

In dit farmaco-economisch rapport wordt de kosteneffectiviteit getoetst van 

venetoclax (Venclyxto®) met een hypomethylerend middel (HMA) voor behandeling 

van volwassenen met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) die 

niet in aanmerking komen voor intensieve chemotherapie. 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 venetoclax . De geregistreerde indicatie luidt als volgt 
[1]: 

• Venetoclax in combinatie obinutuzumab is geïndiceerd voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandelde chronische lymfatische leukemie 

(CLL). 

• Venetoclax in combinatie met rituximab is geïndiceerd voor de behandeling van 

volwassen patiënten met CLL die ten minste één andere therapie hebben 

gehad. 

• Venetoclax monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van CLL: 

− in de aanwezigheid van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen 

patiënten die ongeschikt zijn voor of bij wie een B-celreceptorremmer 

heeft gefaald, of 

− in afwezigheid van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen 

patiënten bij wie zowel chemo-immunotherapie als een B-

celreceptorremmer heeft gefaald. 

• Venetoclax in combinatie met een hypomethylerend middel is 

geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) die niet in 

aanmerking komen voor intensieve chemotherapie. 

 

Het huidige dossier betreft de dikgedrukte indicatie. 
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1.2 Aandoening en verloop van de ziekte 

Acute myeloïde leukemie is een vorm van bloedkanker, die ontstaat in het 

beenmerg. Door verschillende mutaties in het DNA ontstaat er een overmatige 

productie van abnormale, onrijpe witte bloedcellen (myeoloblasten). De 

onvoldoende beenmergfunctie leidt daarnaast tot een tekort aan rode bloedcellen 

(anemie), bloedplaatjes (trombocytopenie) en normale witte bloedcellen 

(leukopenie, vooral granulopenie en neutropenie) [2, 3].  

 

Kenmerkende verschijnselen van anemie zijn vermoeidheid, duizeligheid,  

bleekheid en kortademigheid bij inspanning. Trombocytopenie geeft verhoogde kans 

op bloedingen (vooral van de neus en het tandvlees) en blauwe plekken. Leukopenie 

gaat gepaard met vatbaarheid voor terugkerende infecties, bijvoorbeeld van de 

luchtwegen, vaak met koorts [2]. 

 

De keuze voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten met AML is afhankelijk van 

de kenmerken van de patiënt. Hierbij speelt met name de fitheid van de patiënt een 

rol. Fitheid van patiënten kan worden bepaald met behulp van de hematopoiëtische 

cel transplantatie co-morbiditeits index (HCT-CI) score, waarbij er wordt gekeken 

naar de aanwezigheid van verschillende co-morbiditeiten [4].  

1.3 Epidemiologie 

Jaarlijks krijgen iets minder dan 800 patiënten in Nederland de diagnose AML. De 

aandoening komt vaker voor bij mannen (58%) dan bij vrouwen (42%) en de 

mediane leeftijd bij diagnose is 70 jaar. De prevalentie in Nederland betrof in 2018 

1.337 patiënten met AML (5-jaarsprevalentie). De relatieve 5-jaarsoverleving is de 

afgelopen jaren sterk toegenomen, met name vanwege betere, bredere en 

gerichtere inzet van verschillende post-remissietherapieën. De 5-jaarsoverleving 

van patiënten van 70 jaar en ouder blijft echter laag met 23% [5, 6].  

1.4 Onderzoeksvraag 

De farmaco-economische analyse moet antwoord geven op de vraag of de 

toepassing van venetoclax  in de dagelijkse klinische praktijk kosteneffectief is, dat 

wil zeggen dat de investering in venetoclax  in verhouding staat tot de 

gezondheidswinst en eventuele financiële besparingen die het bewerkstelligt. 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden wordt de incrementele 

kosteneffectiviteitsratio van venetoclax in combinatie met een hypomethylerend 

middel (HMA) ten opzichte van de standaardbehandeling bepaald.  
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2 Methoden 

2.1 Patiëntenpopulatie 

In dit rapport staat de volgende patiëntengroep centraal: volwassen patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) die niet in aanmerking 

komen voor intensieve chemotherapie.  

 

De VIALE-A studie is de studie die als uitgangspunt wordt genomen voor het 

opstellen van het model [7]. De VIALE-A studie is een fase III, internationale, dubbel 

geblindeerde placebo gecontroleerde RCT uitgevoerd in 134 behandelcentra in 27 

landen. In deze studie werd venetoclax in combinatie met een HMA (azacitidine) 

vergeleken met azacitidine monotherapie in niet eerder behandelde acute myeloïde 

leukemie patiënten die niet in aanmerking komen voor intensieve chemotherapie. In 

deze studie werden 431 nieuw gediagnosticeerde AML patiënten 2:1 

gerandomiseerd naar azacitidine-venetoclax (n=286) of naar azacitidine-placebo 

(n=145). 

 

In Tabel 1 staan de patiëntkenmerken van de VIALE-A studie. Tevens zijn de 

patiëntkenmerken van AML patiënten in Nederland toegevoegd. Het is hierbij 

belangrijk om te vermelden dat de IKNL data alle nieuw gediagnosticeerde AML 

patiënten betreffen en niet is toegespitst op de niet fitte patiënten (waarvoor de 

vergoedingsaanvraag geldt). De VIALE-A studie heeft alleen patiënten geïncludeerd 

die niet in aanmerking komen voor intensieve chemotherapie. 

 
Tabel 1: Patiëntkenmerken: VIALE-A studie versus (alle) AML patiënten in NL 

 

Characteristic Model input (VIALE-A) IKNL characteristics 

Median age 76 69 

Proportion male 60% 58% 

Weight (kg) 72.9 Not reported 

Body surface area (m2) 1.81 Not reported 

ECOG score   

0-1 55% 31% 

2-4 45% 8% 

Unknown 0% 61% 
 

 
De registratiehouder heeft twee Nederlandse klinische experts geraadpleegd middels 

een adviesraad. De twee klinische experts hebben een achtergrond in de 
hematologie. De registratiehouder verklaart dat de klinische experts hebben 

aangegeven dat de patiënten uit de VIALE-A studie representatief zijn voor de 
patiënten die in Nederland behandeld zullen worden met venetoclax in combinatie 

met een hypomethylerend middel [8]. Verder geeft de registratiehouder aan dat de 

mediane leeftijd van 69 jaar op basis van IKNL data in een scenarioanalyse wordt 
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getoetst. Het Zorginstituut vraagt de registratiehouder of er ook een gemiddelde 
leeftijd beschikbaar is voor VIALE-A en IKNL. De registratiehouder meldt dat het 

IKNL een gemiddelde leeftijd bij diagnose van 67 jaar voor alle AML patiënten in 
Nederland rapporteert. Omdat de leeftijd op basis van IKNL data gebaseerd is op 

alle AML patiënten, geeft de registratiehouder aan dat deze lee ftijd 

hoogstwaarschijnlijk een onderschatting is van de daadwerkelijke leeftijd van de 
groep patiënten waarvoor vergoeding wordt aangevraagd. In de VIALE-A studie is 

de gemiddelde leeftijd 75,4 jaar, welke nagenoeg gelijk is aan de mediane leeftijd 
van 76 jaar die in de basecase wordt toegepast. 

Verder is het Zorginstituut benieuwd hoe het scenario waarin een 95% BI van de 

leeftijd wordt gebruikt precies werkt, Wordt hier alleen de achtergrondsterfte 

aangepast? Graag verzoekt het Zorginstituut de registratiehouder om dit nader toe 

te lichten. Hierbij geeft de registratiehouder aan dat er geen scenario is waarbij 

95% BI van leeftijd wordt gebruikt. De leeftijd is in de PSA gevarieerd, wat niet de 

bedoeling was. Deze is uit de PSA tabel verwijderd.  

 

Conclusie patiëntenpopulatie: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de patiëntenpopulatie die is geïncludeerd in de 

farmaco-economische analyse. 

2.2 Interventie 

Wanneer een patiënt met nieuw gediagnosticeerde AML niet fit genoeg is voor 

intensieve chemotherapie, beveelt de HOVON richtlijn aan om te starten met 

venetoclax in combinatie met een hypomethylerend middel (HMA) [4]. Er zijn twee 

soorten HMA middelen die in de richtlijn wordt besproken, namelijk: azacytidine 

(AZA) en decitabine (DEC). De registratiehouder wil met de huidige 

vergoedingsaanvraag aan de hand van één HMA middel azacytidine een oordeel 

over de kosteneffectiviteit van beide middelen geven.  

 

Venetoclax is een orale behandeling met een 28 daagse cyclus. De dosering start 

met 100 mg op dag 1, 200 mg op dag 2 en 400 mg op dag 3. De resterende dagen 

van de cyclus blijft de patiënt op de aanbevolen dosering van 400 mg [1].  

 

AZA moet worden toegediend in een dosis van 75mg/m2 , intraveneus of subcutaan, 

op dag 1 tot en met 7 van elke cyclus van 28 dagen. DEC moet intraveneus worden 

toegediend in een dosis van 20mg/m2 op dag 1 tot en met 5 van elke cyclus van 28 

dagen. De behandeling van venetoclax in combinatie met een hypomethylerend 

middel moet worden voortgezet tot ziekteprogressie optreedt of totdat een 

onaanvaardbare toxiciteit wordt waargenomen [1]. 

 

De registratiehouder geeft aan dat alleen een kleine fase 1b dosisescalatie en 

expansie studie (M14-358 studie) beschikbaar is voor VEN+DEC versus DEC 

monotherapie. Patiënten (n=45) werden behandeld met 200, 400 of 800 mg 

venetoclax in combinatie met azacitidine (75 mg/m2 op dag 1-7, SC of IV) of met 

decitabine (20 mg/m2 op dag 1– 5, IV). Daarna waren er twee expansies van de 

studie [9]. Zoals in het farmacotherapeutische rapport is te lezen zijn de gegevens 

over algehele overleving uit deze studie vergelijkbaar met de gegevens uit de 

VIALE-A studie (paragraaf 3.3.1).  

 

Conclusie interventie: Het Zorginstituut kan zich vinden in de interventie. 
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2.3 Vergelijkende behandeling 

De vergelijkende behandeling van venetoclax + HMA is HMA monotherapie, dit kan 

zowel AZA of DEC zijn. Deze monotherapieën worden gegeven volgens het schema 

dat hierboven staat uitgelegd.   

 

Naast de HMA middelen wordt een klein deel van de patiënten behandeld met een 

lage dosering cytarabine. Op basis van IKNL data wordt inzichtelijk dat 0,4% van de 

Nederlandse AML patiënten over de laatste 5 jaar hiermee is behandeld. De 

adviesraad merkt op dat cytarabine niet de standaardbehandeling is voor deze 

groep patiënten [8]. De registratiehouder geeft aan dat lage dosering cytarabine 

daarom een tweede keuze is en verder niet wordt besproken. De klinische experts 

uit de adviesraad gaven aan dat zij zich kunnen vinden in deze aanpak. HMA 

middelen zijn de huidige standaardbehandeling in Nederland, waarin de adviesraad 

aangeeft dat AZA ongeveer twee keer zo vaak wordt voorgeschreven dan DEC [8]. 

 

Conclusie vergelijkende behandeling: Het Zorginstituut kan zich vinden in de 

vergelijkende behandeling. 

2.4 Klinische uitkomsten 

De belangrijkste klinische uitkomsten voor het model zijn eventvrije overleving 

(EFS), algehele overleving (OS), tijd tot de volgende behandeling (ToT) en de 

aanwezigheid van bijwerkingen (AEs). Tabel 2 geeft een samenvatting van de 

relevante uitkomstmaten die gebruikt zijn voor het bepalen van de effectiviteit. De 

resultaten voor de OS zijn gebaseerd op een interim analyse (75% maturiteit). Voor 

zowel OS als EFS is de meest recente data cut-off van 20,5 maanden follow-up uit 

de VIALE-A studie gebruikt.  

 

De primaire uitkomstmaat in de VIALE-A studie was de algehele overleving (overall 

survival, OS). Een belangrijke secundaire uitkomstmaat is de eventvrije overleving 

(event free survival, EFS). Andere secundaire uitkomstmaten zijn de respons, tijd op 

behandeling, complete remissie met (in)compleet hematologisch herstel (CR/Cri), 

veiligheid en patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROM’s) [7].  

 

De verschillen in bijwerkingen tussen de twee behandelarmen komen aan bod in de 

paragrafen over de utiliteiten en de kosten (paragraaf 2.8.2 en 2.8.3). 

 
Tabel 2: Effectiviteit van venetoclax + AZA en AZA monotherapie op basis van VIALE-
A studie 

 venetoclax + AZA (95% BI) [comparator] AZA (95% BI) HR (95% BI) 

OS, mediaan 14,7 (11,9 – 18,7) 9,6 (7,4 – 12,7) 0,66 (0,52 – 0,85) 

EFS, mediaan 9,8 (8,4 – 11,8) 7,0 (5,6 – 9,5) 0,63 (0,50 – 0,80) 

 

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. De registratiehouder is uitgegaan van een tijdshorizon van 24 jaar. 

De patiënten starten in het model als zij 76 jaar zijn, dus na 24 jaar is het grootste 

deel (minder dan 1% leeft nog) overleden. De registratiehouder onderzoekt het 

effect van een kortere tijdshorizon in verschillende scenario’s, waarin een 

tijdshorizon van 5, 10 en 15 jaar wordt aangehouden. 
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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 venetoclax + AZA aan te kunnen tonen. 

2.7 Economisch model 

2.7.1 Modelstructuur en gezondheidstoestanden 

De registratiehouders hebben een partitioned survival model (PSM) opgesteld 

bestaande uit drie delen: eventvrije vrije ziekte (EFS), progressieve ziekte (PD) en 

overlijden (D). In Figuur 1 is het model schematisch weergegeven. Alle patiënten 

starten in de EF gezondheidstoestand en blijven in deze toestand tot 

ziekteprogressie optreedt of tot overlijden. Patiënten gaan naar de 

gezondheidstoestand PD nadat progressie is opgetreden en blijven in deze toestand 

totdat ze overlijden.  

 

 
Figuur 1: Modelstructuur van het partitioned survival model voor venetoclax + HMA 
bij volwassenen met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie. 

*Afkortingen: EFS = event free state, CR/Cri = complete remissie/incomplete blood count 

recover 

 

Wanneer patiënten een complete respons bereiken (o.a. dat waardes in het 

beenmerg en bloedcellen terugkeren naar normaal), is dit geassocieerd met een 

andere kwaliteit van leven vergeleken met stabiele ziekte. Om deze reden maakt de 

registratiehouder binnen de progressievrije ziekte onderscheid tussen patiënten met 

een complete remissie of een complete remissie met een incompleet herstel van het 

bloedbeeld (CR/CRi) en patiënten zonder CR/CRi. Voor de verdeling van patiënten 

over de twee gezondheidstoestanden binnen EFS gebruikt de registratiehouder de 

percentages zoals gezien in de VIALE-A studie. De percentages die worden gebruikt 

in het model zijn samengevat in Tabel 3. 

 
Tabel 3: Gebruikte CR/CRi rates 

Behandeling CR/CRi Rate  Without CR/CRi Rate  Bron 

Venetoclax + 

azacitidine 

66.4% 33.6% VIALE-A trial 

Azacitidine 28.3% 71.7% VIALE-A trial 
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Het aantal patiënten in de EF gezondheidstoestand wordt geschat op basis van de 

geëxtrapoleerde EFS curve van de VIALE-A studie [7]. De proportie patiënten in de 

PD gezondheidstoestand wordt als volgt bepaald: de proportie patiënten die nog in 

leven zijn op basis van de OS curve minus de proportie patiënten die event vrij zijn 

op basis van de EFS curve. Het aantal patiënten in de toestand ‘overlijden’ wordt 

bepaald door de formule ‘1-(proportie patiënten in leven)’ te gebruiken op basis van 

de OS curve.  

 

Tot slot geeft de registratiehouder aan dat de OS schatting is gecorrigeerd voor 

achtergrondsterfte, met de aanname dat het risico op overlijden voor AML patiënten 

nooit lager kan zijn dan het risico op overlijden voor de algemene Nederlandse 

populatie. De data om de algemene achtergrond sterfte (gecorrigeerd voor leeftijd 

en geslacht) te bepalen zijn afkomstig van het CBS [10]. Verder is de tijd op 

behandeling (ToT) niet expliciet als gezondheidstoestand gemodelleerd, maar wordt 

wel gebruikt om de behandelkosten te bepalen. 

2.7.2 Cyclusduur, cohortgrootte en modelinstroom 

In het model wordt een cyclusduur van 28 dagen gehanteerd. Volgens de 

registratiehouder sluit deze duur goed aan bij de behandelregimes. Er wordt een 

halve-cyclus correctie toegepast. In het gemodelleerde cohort worden de resultaten 

met proporties berekend. Het cohort heeft daarom geen omvang van een bepaald 

aantal patiënten. De proporties zijn berekend op basis van de VIALE-A studie. 

Patiënten starten bij aanvang in de EFS gezondheidstoestand, welke is gesplitst in 

CR/CRi of geen CR/CRi op basis van de VIALE-A studie.  

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.  

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%. 

 

Conclusie economisch model: Het Zorginstituut kan zich vinden in de analyse 

techniek. 

2.8 Inputgegevens 

2.8.1 Modeltransities en extrapolatie 

Het partitioned survival model is niet gebaseerd op transitiekansen. De proporties 

patiënten in iedere gezondheidstoestand per cyclus werden bepaald op basis van 

extrapolaties voor EFS en OS. Om een realistische schatting te maken over de 

tijdshorizon van het model (24 jaar) zijn de effecten van venetoclax + AZA 

geëxtrapoleerd. Voor beide behandelarmen zijn de survival curves gefit op de time-

to-event data, ofwel de time-on-treatment (ToT), EFS en OS-curves uit de VIALE-A 

studie. 

 

In grote lijnen bestond de aanpak uit de volgende stappen. Allereerst werden de KM 

overleving curves van beide armen afgeleid. Vervolgens heeft de registratiehouder 

er voor gekozen om de parametrische modellen apart te fitten op de KM curves. 

Deze keuze werd gemaakt om te voorkomen dat men gebonden was aan de 

proportional hazard assumptie, welke de beschikbare parametrische model opties 
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beperkt omdat één model op beide behandelarmen moet passen. Het Zorginstituut 

ziet graag dat eerst wordt bekeken of er aan de assumptie wordt voldaan, voordat 

de keuze wordt gemaakt om modellen individueel te fitten. Op dit moment is het 

voor het Zorginstituut onvoldoende duidelijk of dit eventuele effecten heeft op de 

uitkomst. De registratiehouder geeft aan dat zij heeft gekozen om de curves voor 

EFS en OS individueel te fitten op basis van de beste fit (laagste AIC score). Een 

gezamenlijke fit neemt aan dat de ziekteprogressie en mortaliteit proportioneel 

verloopt tussen de armen. Verder wordt genoemd dat als een proportional hazard 

assumptie aangeeft dat de aanname niet verworpen hoeft te worden, dit niet 

betekent dat de proportionaliteit er per definitie is. Op basis van statistische en 

visuele inspecties zijn voor EFS en OS de parametrische curves gekozen. 

 

Verder merkt het Zorginstituut op dat doordat direct individuele modellen worden 

geschat, er steeds (zowel voor EFS als OS) twee verschillende typen modellen 

worden gebruikt in de basecase. Zo wordt bijvoorbeeld voor de OS een spline met 3 

knots gebruikt voor de VEN+AZA arm en exponentieel voor de AZA arm. Dit gaat 

nog een stap verder dan enkel het fitten van individuele modellen. Zoals in het 

TSD14 NICE document [11] wordt aangegeven, is voor het fitten van een ander type 

parametrisch model een substantiële rechtvaardiging nodig, zoals bijvoorbeeld een 

ander ziektebeloop. In principe gaat de voorkeur uit naar het fitten van hetzelfde 

type separate parametrische modellen. Als de registratiehouder geen 

rechtvaardiging heeft ziet het Zorginstituut graag dat hetzelfde type parametrische 

model wordt gebruikt met een verklaring waarom voor dit type model wordt 

gekozen. De registratiehouder heeft de modeluitkomsten bijgevoegd wanneer 

dezelfde individuele fit wordt gebruikt. Hierbij zijn scenarioanalyses bijgevoegd 

waarin dezelfde distributies gebruikt worden voor EFS, OS en beide curves (dus EFS 

en OS gelijk). 

 

De registratiehouder heeft verschillende parametrische survival modellen statistisch 

en visueel getoetst op hun fit op de KM curves (voor zowel OS, EFS en ToT). De 

volgende modellen zijn onderzocht: exponentieel, Weibull, log-logistic, log-normal, 

Gompertz, generalised gamma, spline 1-4 knot modellen. Voor het selecteren van 

het meest geschikte survival model heeft de registratiehouder ook de adviesraad 

met klinische experts geraadpleegd. 

 

Algehele overleving 

Voor wat betreft de algehele overleving heeft de registratiehouder het spline met 3 

knots model geselecteerd om de OS van de VEN+AZA arm te modelleren. Op basis 

van de visuele fit zijn meerdere modellen plausibel. De doorslaggevende keuze voor 

het desbetreffende model is gemaakt op basis van de laagste AIC waarde. In Tabel 4 

wordt de statistische fit van alle distributies voor OS van beide behandelarmen 

weergegeven. In Figuur 2 zijn de extrapolaties weergegeven. De Exponentional en 

Gompertz distributies worden in scenarioanalyses getest. Graag verzoekt het 

Zorginstituut de registratiehouder om meer inzicht te geven in de selectie van de 

distributies in de scenarioanalyses. Het lijkt erop dat hier vaak een distributie met 

de hoogste BIC waarde wordt gekozen, en daarnaast een andere distributie. Het is 

op dit moment echter onvoldoende duidelijk hoe de distributies exact zijn gekozen. 

De registratiehouder geeft aan dat de gekozen curves de ondergrens en bovengrens 

van de OS curve vertegenwoordigen. Op dit moment is het voor het Zorginstituut 

nog steeds niet duidelijk hoe de onder- en bovengrens zijn bepaald door de 

registratiehouder.   
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Figuur 2: Parametrische extrapolatie OS voor VEN+AZA arm 

De registratiehouder heeft de OS van de AZA arm gemodelleerd met behulp van een 

exponentieel model. Op basis van visuele fit zijn meerdere modellen plausibel. De 

doorslaggevende keuze voor het desbetreffende model is gemaakt op basis van de 

laagste AIC waarde. In Tabel 4 wordt de statistische fit van alle distributies voor OS 

van beide behandelarmen weergegeven. In Figuur 3 zijn de extrapolaties 

weergegeven. Het spline met 2 knots model en de log-logistic distributie worden in 

scenarioanalyses getest. Graag verzoekt het Zorginstituut de registratiehouder om 

ook hier meer inzicht te geven in de selectie van de distributies in de 

scenarioanalyses. Het lijkt erop dat hier vaak een distributie met de hoogste BIC 

waarde wordt gekozen, en daarnaast een andere distributie. Het is op dit moment 

echter onvoldoende duidelijk hoe de distributies exact zijn gekozen. De 

registratiehouder geeft aan dat de gekozen curves de ondergrens en bovengrens 

van de OS curve vertegenwoordigen. Op dit moment is het voor het Zorginstituut 

nog steeds niet duidelijk hoe de onder- en bovengrens zijn bepaald door de 

registratiehouder.  Tot slot ziet het Zorginstituut graag een extra scenario waarbij 

een constante HR wordt aangenomen voor VEN+AZA ten opzichte van AZA bij EFS 

en OS. De registratiehouder voegt een scenario met een constante HR toe. In het 

scenario wordt voor OS van de VEN+AZA arm het spline model met 3 knots gebruikt 

met een HR van 1,51 voor AZA. In de VIALE-A studie werd een HR van 0,67 (1/0,67 

= 1,51) gerapporteerd. De registratiehouder merkt op dat met een constante HR de 

aanname wordt gemaakt dat AZA dezelfde functionele curve heeft als VEN+AZA.  
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Figuur 3: Parametrische extrapolatie OS voor AZA arm 

 
Tabel 4: Onafhankelijke model fits (AIC) voor OS 

 AIC 

Distribution VEN+AZA AZA Sum of AIC 

Exponential 1,342.790 805.277 2,148.07 

Weibull 1,333.867 807.188 2,141.06 

Log-logistic 1,330.650 811.627 2,142.28 

Log-normal 1,326.390 812.011 2,138.40 

Gompertz 1,331.978 807.265 2,139.24 

Generalized gamma 1,328.374 809.047 2,137.42 

Spline with Single Knot 1,330.971 808.948 2,139.92 

Spline with Two Knots 1,326.675 807.068 2,133.74 

Spline with Three Knots 1,325.477 808.510 2,133.99 

Spline with Four Knots 1,327.140 810.276 2,137.42 

 

In Figuur 4 zijn de gekozen modellen voor de behandelarmen weergegeven. De 

registratiehouder geeft aan dat het lijkt alsof de AZA curve wordt overschat maar de 

sterke daling van de KM curve is gebaseerd op een beperkt aantal patiënten. Op 

basis hiervan is registratiehouder van mening dat de staart van de KM curve niet 

heel informatief is. De registratiehouder heeft de lange termijn overleving van OS 

geverifieerd door Nederlandse klinische experts in een adviesraad. De klinische 

experts geven aan dat het lastig in te schatten is, zij geven verder aan akkoord te 

gaan met de gekozen extrapolatiecurves op basis van de statistiek.    

De registratiehouder heeft voor OS twee scenarioanalyses uitgevoerd waarbij 

dezelfde distributie voor beide armen wordt aangehouden. Op basis van de 

opgetelde AIC scores wordt een distributie gekozen. Hierin wordt het spline met 3 

knots model gebruikt voor beide behandelarmen op basis van de beste AIC score, 

dit is de op een na beste fit voor de AZA arm. Daarnaast wordt het spline met 2 

knots model voor beide armen uitgevoerd omdat deze ook lage AIC scores heeft. 
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Figuur 4: Parametrische extrapolatie OS voor VEN+AZA en AZA 

Eventvrije overleving 
Uiteindelijk wordt er voor het modelleren van EFS gekozen voor een spline met 3 
knots model in de VEN+AZA arm. Op basis van visuele inspectie waren meerdere 
modellen mogelijk. Het gekozen model had de laagste AIC waarde wat de doorslag 
gaf. In   
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Tabel 5 worden de AIC waarden weergegeven. Daarnaast heeft de gekozen 

distributie ook een geloofwaardige lange termijn extrapolatie (Zie Figuur 5). In 

scenarioanalyses worden de exponentiele en log-normale distributies gekozen om 

de EFS in de VEN+AZA te modelleren. Graag verzoekt het Zorginstituut de 

registratiehouder om meer inzicht te geven in de selectie van de distributies in de 

scenarioanalyses. Het lijkt erop dat hier vaak een distributie met de hoogste BIC 

waarde wordt gekozen, en daarnaast een andere distributie. Het is op dit moment 

echter onvoldoende duidelijk hoe de distributies exact zijn gekozen. De 

registratiehouder geeft aan dat de gekozen curves de ondergrens en bovengrens 

van de EFS curve vertegenwoordigen. Op dit moment is het voor het Zorginstituut 

nog steeds niet duidelijk hoe de onder- en bovengrens zijn bepaald door de 

registratiehouder.   

 

 
Figuur 5: Parametrische extrapolatie EFS voor VEN+AZA arm 

 
Voor de AZA monotherapie arm wordt gekozen voor een spline met 2 knots model. 
Het model wordt gekozen omdat het de laagste AIC waarde heeft en een plausibele 
lange termijn extrapolatie laat zien (zie Figuur 6). In   
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Tabel 5 worden de AIC waarden weergegeven. De registratiehouder heeft de lange 

termijn overleving van EFS geverifieerd door Nederlandse klinische experts in een 

adviesraad. De klinische experts geven aan dat het lastig in te schatten is, zij geven 

verder aan akkoord te gaan met de gekozen extrapolatiecurves op basis van de 

statistiek.    

In scenarioanalyses wordt het spline met 4 knots model getoetst, net als de log-

logistic distributie. Graag verzoekt het Zorginstituut de registratiehouder om meer 

inzicht te geven in de selectie van de distributies in de scenarioanalyses. Het lijkt 

erop dat hier vaak een distributie met de hoogste BIC waarde wordt gekozen, en 

daarnaast een andere distributie. Het is op dit moment echter onvoldoende duidelijk 

hoe de distributies exact zijn gekozen. De registratiehouder geeft aan dat de 

gekozen curves de ondergrens en bovengrens van de EFS curve vertegenwoordigen. 

Op dit moment is het voor het Zorginstituut nog steeds niet duidelijk hoe de onder- 

en bovengrens zijn bepaald door de registratiehouder. Tot slot ziet het Zorginstituut 

graag een extra scenario waarbij een constante HR wordt aangenomen voor 

VEN+AZA ten opzichte van AZA bij EFS en OS. De registratiehouder voegt een 

scenario toe met een constante HR. In het scenario wordt voor EFS van de 

VEN+AZA arm het spline model met 3 knots gebruikt met een HR van 1,58 voor 

AZA. In de VIALE-A studie werd een HR van 0,63 (1/0,63 = 1,58) gerapporteerd [9]. 

De registratiehouder merkt hierbij wel op dat met een constante HR de aanname 

wordt gemaakt dat AZA dezelfde functionele curve heeft als VEN+AZA.  

 

 
Figuur 6: Parametrische extrapolatie EFS voor AZA arm 
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Tabel 5: Onafhankelijke model fits (AIC) voor EFS 

 AIC 

Distribution VEN+AZA AZA Sum of AIC 

Exponential 1,466.871 814.850 2,281.72 

Weibull 1,466.998 816.376 2,283.37 

Log-logistic 1,465.411 828.742 2,294.15 

Log-normal 1,465.156 827.140 2,292.30 

Gompertz 1,464.951 815.346 2,280.30 

Generalized gamma 1,464.970 817.993 2,282.96 

Spline with Single Knot 1,466.249 818.375 2,284.62 

Spline with Two Knots 1,467.407 812.350 2,279.76 

Spline with Three Knots 1,461.708 813.094 2,274.80 

Spline with Four Knots 1,465.178 815.180 2,280.36 

 

In Figuur 7 zijn de gekozen modellen voor beide behandelarmen weergegeven. De 

registratiehouder geeft aan dat het lijkt alsof de AZA curve wordt overschat maar de 

sterke daling van de KM curve is gebaseerd op een beperkt aantal patiënten. Op 

deze manier is de registratiehouder van mening dat de staart van de KM curve niet 

heel informatief is.  

De registratiehouder heeft voor EFS twee scenarioanalyses uitgevoerd waarbij 

dezelfde distributie voor beide armen wordt aangehouden. Op basis van de 

opgetelde AIC scores wordt een distributie gekozen. Hierin wordt het spline met 3 

knots model gebruikt op basis van de beste AIC score, dit is de op een na beste fit 

voor de AZA arm. Daarnaast wordt het spline met 2 knots model uitgevoerd omdat 

deze ook lage AIC scores heeft. 

 

Tot slot heeft de registratiehouder scenarioanalyses uitgevoerd waarbij de EFS en 

OS dezelfde distributie hebben. Hierbij worden wederom de spline met 2 en 3 knots 

modellen gebruikt. Allereerst is voor EFS en OS de spline met 2 knots gebruikt, 

daarnaast een spline met 3 knots voor zowel EFS als OS. In het derde scenario is de 

beste gezamenlijke fit gebruikt. Dat wil zeggen dat voor iedere distributie de AIC 

voor beide armen opgesteld is en de laagste waarde de beste fit geeft. In dit 

scenario wordt voor de EFS (beide armen) een spline met 3 knots model gebruikt en 

voor OS (beide armen) een spline met 2 knots model.  

 

 
Figuur 7: Parametrische extrapolatie EFS voor VEN+AZA en AZA 
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Tijd op behandeling 

De tijd op behandeling (ToT) is gebaseerd op de mediane behandelduur uit de 

VIALE-A studie. Voor beide behandelarmen is een exponentieel model gebruikt.  

Het valt het Zorginstituut op dat er geen ruwe data (bv. Kaplan-Meier curve van 

patiënten die nog op behandeling zijn) en statistische informatie over de fit van de 

distributie is gepresenteerd door de registratiehouder. Daarom is het op dit moment 

niet te controleren of deze overeenkomt met de studie data. Graag verzoekt het 

Zorginstituut de registratiehouder om deze informatie aan het dossier toe te 

voegen. Verder ziet het Zorginstituut ook graag een scenarioanalyse waarin de 

gebruikte distributie wordt gevarieerd. Op dit moment ontbreken veel details over 

de extrapolatie van de tijd op behandeling. De registratiehouder geeft aan dat op 

korte termijn de volledige ToT extrapolatie methoden niet kunnen worden 

ingevoegd. Er wordt wel aangegeven waarom de registratiehouder voor een 

exponentiele curve heeft gekozen. Allereerst wordt aangegeven dat het gebruik van 

een constante discontinuation rate die gebaseerd is op de mediane ToT een 

gangbare methode is in economische modellen.Ten tweede voorspelt de 

exponentiële curve dat voor VEN+AZA op 3 en 5 jaar nog respectievelijk 4% en 1% 

van de patiënten op behandeling zijn. De PFS op 3 en 5 jaar zijn respectievelijk 16% 

en 7%. Aangezien het VIALE-A studieprotocol meldt dat patiënten de behandeling 

moesten staken bij een terugval, ziekte progressie, ernstige bijwerkingen en andere 

redenen, moet de ToT curve lager zijn dan de PFS curve. De registratiehouder geeft 

aan dat de schatting van de exponentiele curve hierbij past. Tot slot merkt de 

registratiehouder op dat Nederlandse klinische experts aangeven dat de 

dosisintensiteit lager zal zijn dan de 62% in de basecase [8]. Het Zorginstituut geeft 

aan dat dit een suboptimale manier is om de behandelduur mee te nemen in het 

model. Het blijft namelijk onduidelijk wat variatie van de ToT curve voor effect heeft 

op de resultaten. De invloed hiervan op de resultaten kan dus niet voldoende 

worden geëvalueerd.  

2.8.2 Utiliteiten 

De registratiehouder geeft aan dat er allereerst naar relevante (Nederlandse) 

literatuur is gezocht betreffende utiliteiten binnen AML. Er werden geen Nederlandse 

utiliteitsdata gevonden, wel werden een internationale studie van Forsythe et al. 

(2019) [12] en twee NICE rapporten gevonden [13, 14]. Een van de NICE rapporten 

ging over midostaurin voor onbehandelde AML en de andere over azacitidine voor de 

behandeling van AML patiënten met meer dan 30% beenmergblasten. Voor het 

bepalen van de utiliteiten van de gezondheidstoestanden heeft de registratiehouder 

de NICE azacitidine beoordeling (TA399) als uitgangspunt genomen [13]. De 

registratiehouder geeft aan dat dit rapport het meest geschikt werd bevonden voor 

de Nederlandse patiëntenpopulatie en de interventie met vergelijkende behandeling 

komen overeen met de huidige vergoedingsaanvraag.  

 

In het NICE TA399 rapport zijn de utiliteiten gemapt naar EQ-5D-5L op basis van de 

ziekte specifieke European Organization for Research and Treatment for Cancer 

Quality of Life Questionnaire generieke C30 (afgekort: EORTC QLQ-C30) data. De 

mapping algoritme die wordt toegepast is beschreven door Proskorovsky et al. 

(2014) [15]. De EORTC QLQ-C30 is een ziekte specifiek meetinstrument voor gebruik 

bij patiënten met of genezen van kanker. Hierin worden een aantal aspecten van 

kwaliteit van leven beschreven, waaronder: fysiek-, emotioneel-, rol en sociaal 

functioneren. Ook symptomen als pijn, slaap, vermoeidheid en misselijkheid worden 

meegenomen [16]. In Tabel 6 zijn de utiliteiten gerapporteerd zoals ze volgens de 

registratiehouder in het model zijn verwerkt. Deze utiliteiten zijn gebaseerd op 

patiënten uit het Verenigd Koninkrijk. Het Zorginstituut heeft echter geen reden om 

aan te nemen dat deze patiënten substantieel verschillen ten opzichte van de 

Nederlandse patiëntenpopulatie.  
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De registratiehouder test in een scenarioanalyse alternatieve utiliteiten, afkomstig 

uit de VIALE-A studie. De volgende utiliteiten worden toegepast: EFS (met CR/CRi) 

0,764, EFS (zonder CR/CRi) 0,753 en PD 0,660. De utiliteiten toegepast in de 

basecase zijn vrijwel gelijk aan de utiliteiten gebruikt in de scenarioanalyse. In de 

VIALE-A is de kwaliteit van leven gemeten in de EORTC QLQ-C30 en EQ-5D-5L 

vragenlijsten. Het Zorginstituut vraagt zich af waarom deze utiliteiten niet in de 

basecase analyse zijn meegenomen door de registratiehouder in plaats van de 

utiliteiten zoals gezien in het NICE rapport. De registratiehouder geeft aan dat in 

eerste instantie de utiliteiten afkomstig uit de VIALE-A niet zijn gebruikt omdat er 

weinig patiënten beschikbaar waren. Op dat moment vond de registratiehouder het 

methodologisch beter om utiliteiten op basis van de literatuur in de basecase toe te 

passen. Inmiddels zijn de utiliteiten uit de studie robuuster en is inzichtelijk dat 

deze weinig verschillen met de utiliteiten uit het NICE rapport. Deze utiliteiten zijn 

meegenomen in de basecase. 

 
Tabel 6: Utiliteiten 

 

De registratiehouder valideert de verkregen utiliteitsscores met een tweetal studies. 

Zo werd in het NICE rapport van midostaurin (TA523) voor PFS utiliteiten gevonden 

van 0,83 (met CR/CRi) en 0,81 (zonder CR/CRi). In de studie van Forsythe et al. 

(2019) werd voor PFS een utiliteit van 0,75 gevonden, hier werd in PFS geen 

onderscheid gemaakt op basis van CR/CRi [12]. De utiliteitsscores gebruikt in de 

basecase (0,77 en 0,72) vallen tussen de genoemde scores. Het valt op dat de 

utiliteitsscores in het NICE TA523 rapport voor de PFS gezondheidstoestand een 

stuk hoger liggen vergeleken met het azacitidine rapport [14]. Dit is waarschijnlijk te 

verklaren omdat midostaurin geïndiceerd is voor patiënten die wel fit genoeg zijn 

voor intensieve chemotherapie. Voor de PD gezondheidstoestand ligt de basecase 

utiliteit (0,62) wederom tussen de studie van Forsythe (0,71) en NICE TA523 (0,53)  

 

In het model worden ook disutiliteiten als gevolg van bijwerkingen toegepast. (zie 

Tabel 7). Alleen de bijwerkingen van minimaal graad 3 zijn meegenomen in het 

model wanneer zij in meer dan 5% van de patiënten in één van beide 

behandelarmen voorkomen. Gegevens over de bijwerkingen komen uit VIALE-A 

studie en een andere fase 3 studie waarin decitabine wordt vergeleken met de 

keuze van patiënt, keuze met advies van de arts of best ondersteunende zorg [9, 17]. 

In deze laatstgenoemde studie ligt de focus op oudere patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde AML. De registratiehouder geeft aan dat steeds het hoogste 

incidentie cijfer uit een van de twee studies gekozen werd voor de HMA arm.  

Setting Utility value Source 

Base case – EFS with CR/CRi 0,76 VIALE-A studie 

Base case – EFS without CR/CRi 0,75 VIALE-A studie 

Base case – PD 0,66 VIALE-A studie 

Scenario – EFS with CR/CRi 0,77* NICE azacitidine submission TA399 

Scenario – EFS without CR/CRi 0,72* NICE azacitidine submission TA399 

Scenario – PD 0,62* NICE azacitidine submission TA399 
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Het Zorginstituut vraagt zich af waarom hiervoor is gekozen en verzoekt de 

registratiehouder om hier meer informatie over te delen. De registratiehouder geeft 

aan dat dit niet correct beschreven was in het dossier. De incidentie van de 

bijwerkingen voor zowel VEN+AZA als AZA zijn afkomstig uit de VIALE-A studie. 

Hiermee komt deze vraag te vervallen.  

 

Verder heeft het Zorginstituut nog enkele vragen over de bijwerkingen met 

bijhorende incidentiecijfers. Allereerst is het op dit moment niet duidelijk waar alle 

bijwerkingen met incidentiecijfers vandaan komen. Zo is urineweginfectie 

toegevoegd in het model en het dossier, het is echter onduidelijk uit welke bron dit 

is gehaald. Graag ziet het Zorginstituut duidelijk uit welke bronnen de bijwerkingen 

en incidentiecijfers komen. Daarnaast zijn de bijwerkingen ‘hypertension’ en 

‘hypophosphataemia’ met bijhorende incidentiecijfers ook niet te achterhalen, deze 

zijn niet te vinden in de VIALE-A studie. Verder vraagt het Zorginstituut zich af 

waarom bepaalde bijwerkingen nu niet zijn meegenomen, terwijl zij in de VIALE-A 

studie wel de 5% incidentie in een behandelarm passeren. Dit betreffen ‘febrile 

neutropenia’, ‘diarrhea’, ‘anemia’ en ‘neutropenia’. En vice versa, waarom zijn 

bepaalde bijwerkingen meegenomen terwijl de 5% incidentie in beide armen niet 

wordt behaald. Tot slot geeft de VIALE-A studie voor ‘atrial fibrillation’, ‘pneumonia’ 

en ‘febrile neutropenia’ andere incidentiecijfers dan gezien in het model en dossier. 

Al en met al heeft het Zorginstituut op dit punt nog een aantal vragen en verzoekt 

de registratiehouder om dit op te helderen en deze informatie te delen. De 

registratiehouder verklaart dat de incidentie van bijwerkingen in het model 

afkomstig zijn van een eerdere data-cut. Om deze reden matchen de 

incidentiecijfers uit het model en het dossier niet volledig. De registratiehouder 

heeft de bijwerkingen met een incidentie van 5% of meer geïncludeerd. Hierbij 

wordt alleen geen overzicht gegeven van de laatste versie van de geïncludeerde 

bijwerkingen. De registratiehouder heeft een scenario gedeeld waarin de incidenties 

zijn geüpdatet, hierin werd inzichtelijk dat, op basis van de oude basecase, de ICUR 

van €74.031 naar €74.095 steeg.  

 

De registratiehouder geeft aan dat er geen specifieke data beschikbaar waren over 

de disutiliteiten in een Nederlandse setting. Om deze reden heeft de 

registratiehouder in de basecase de gegevens over disutiliteiten afkomstig uit de 

studie van Wehler et al. (2018) gebruikt [18]. In deze studie zijn disutiliteiten 

verzameld uit verschillende studies. Verder zijn de disutiliteiten in de studie van 

Wehler et al. (2018) reeds gecorrigeerd voor de duur van de bijwerking en daarom 

niet verder omgerekend hoeven te worden.. Vervolgens worden de disutiliteiten 

opgeteld en toegepast in de eerste cyclus van het model. 

 

Verder meldt de registratiehouder dat voor drie bijwerkingen (hypokalemie, 

hyponatremie en hypofosfatie) geen disutiliteiten geïdentificeerd konden worden. 

Om deze reden heeft de registratiehouder deze waarden op 0 gezet. Het valt op dat 

in het model tenminste twee van deze bijwerkingen wel een disutiliteit toegewezen 

hebben gekregen (-0,121). Hetzelfde geldt voor artial fibrilation waar in het model 

ook -0,121 wordt aangenomen maar in tabel 7 is dit -0,025. Graag verzoekt het 

Zorginstituut de registratiehouder om te onderbouwen waarom geen disutiliteiten 

worden meegenomen voor deze bijwerkingen. De registratiehouder geeft aan dat 

het om een fout gaat in de beschrijving van het dossier. De disutiliteiten dienen wel 

meegenomen te worden zoals gedaan in het model. Daarnaast ook het verzoek om 

de tabel zoals gezien in het vergoedingsdossier gelijk te houden aan het model. Het 

Zorginstituut heeft de tabel zelf op bovenstaande punten gelijkgetrokken aan het 

model. 
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Tabel 7: Disutiliteiten 

Adverse event Incidence 

(%) 

QALY 

loss 

Bron QALY loss 

VEN+AZA 

QALY loss 

AZA 

VEN+ 

HMA 

HMA 

Anaemia 26,1 20,1 -0.090 Beusterien 

2010[19] 

-0.02349 -0.01809 

Atrial fibrillation 5,7 2,1 -0.121 Sullivan 2011[20] -0.00692 -0.00255 

Dyspnoea 3,2 2,1 -0.219 Lachaine 

2015a[21] 

-0.00701 -0.00460 

Febrile neutropenia 41,7 18,8 -0.090 Nafees 2008[22] -0.03753 -0.01692 

Hypertension 6,0 4,2 -0.020 ICER 2017[23] -0.00120 -0.00084 

Hypokalaemia 10,6 10,4 -0.121 Assumption -0.01286 -0.01262 

       

Hypophosphatemia 7,4 7,6 -0.121 Assumption -0.01845 -0.01062 

Leukopenia 20,5 11,8 -0.090 Nafees 2008[22] -0.03780 -0.02565 

Neutropenia 42,0 28,5 -0.090 Nafees 2008[22] -0.03859 -0.05450 

Pneumonia 17,7 25,0 -0.218 Stein 2017[24] -0.00198 -0.00154 

Pyrexia 1,8 1,4 -0.110 Beusterien[19] 0.00000 0.00000 

Sepsis  5,7 6,9 -0.218 Stein 2017[24] -0.01243 -0.01504 

Thrombocytopenia 44,5 38,2 -0.090 Nafees 2008[22] -0.04005 -0.03438 

Urinary tract 

infection 

3,9 5,6 -0.218 Stein 2017[24] -0.00850 -0.01221 

Total QALY losses 

(correct for AE 

incidence) 

 -0.25578 -0.21878 

*Deze tabel is op basis van de vorige data cut en is niet opnieuw aangeleverd door de 

registratiehouder. 

 

Tot slot wordt in het model ook aangenomen dat patiënten een hematopoetische 

stamceltransplantatie (HSCT) zouden kunnen krijgen na de initiële behandeling. Het 

ontvangen van een HSCT gaat gepaard met een disutiliteit van 0,3, verkregen uit de 

studie van Guadagnolo et al. (2006) [25]. De registratiehouder neemt aan dat 

disutiliteit één jaar aanhoudt, wat gelijk is aan 13 cycli in het model. De 

incidentiegegevens over HSCT zijn afkomstig uit de VIALE-A studie. In Tabel 8 wordt 

een overzicht gegeven van de incidentie, duur en disutiliteit van HSCT. 
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Tabel 8: incidentie, duur en disutiliteit van HSCT 

Treatment Subsequent HSCT rate 

(%) 

Subsequent HSCT 

disutility 

Duration of subsequent 

HSCT disutility (cycles) 

VEN+HMA 0.70% -0.0021 13 

HMA 0.69% -0.0021 13 

 

2.8.3 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. De kosten 

zijn uitgedrukt in euro’s en gecorrigeerd voor inflatie voor het jaar 2021. 

 

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 

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 scenarioanalyse. 

 

Geneesmiddelkosten 
De geneesmiddelenkosten van venetoclax en azacitidine zijn weergegeven in Tabel 

9. Tevens staan in deze tabel ook de kosten vermeld van het andere HMA middel 
decitabine waarvan de kosten in een scenario worden meegenomen. De 

geneesmiddelkosten zijn berekend aan de hand van de lijstprijzen uit april 2021 
volgens de Z-index [26].De registratiehouder geeft aan dat bij keuze uit meerdere 
prijzen of doseringen, steeds is gekozen voor de goedkoopste optie. In Tabel 10 

wordt het behandelregime waarvan wordt uitgegaan weergegeven. 
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Tabel 9: Overzicht geneesmiddelkosten 

Drug Dose per unit Admin route Units 

per pack 

Price per pack 

Venetoclax 10mg Oral 14 €72,48 

Venetoclax 50mg Oral 7 €181,21 

Venetoclax * 100mg Oral 7 €350,62 

Venetoclax 100mg Oral 14 € 701,25 

Venetoclax 100mg Oral 112 € 5.610,06 

Azacitidine * 100mg Subcutaan 1 €238,28 

Decitabine (scenario)* 50mg Intravenous 1 €1.067,37 

*gebruikt in basecase of scenario 

 
Tabel 10: Behandelregime zoals gebruikt in het model 

Behandeling Schema 

Venetoclax Op dag 1,2 en 3 worden respectievelijk 100mg, 200mg en 

400mg gegeven. Vervolgens worden op dag 4 tot en met 28 

400mg per dag gegeven. In de opvolgende cycli wordt 400mg 

per dag voor 28 dagen gegeven. 

Azacitidine Bij de start wordt 75mg/m2 azacitidine dagelijks toegediend 

voor 7 dagen per cyclus van 28 dagen.  

Decitabine (scenario) Bij de start wordt 20mg/m2 decitabine dagelijks toegediend 

voor 5 dagen per cyclus van 28 dagen. 

 

Verder maakt de registratiehouder in de basecase gebruik van een aangepaste 

dosering intensiteit (DSI) per behandeling, gebaseerd op de VIALE-A studie. De DSI 

is vervolgens gevalideerd door de klinische experts uit de adviesraad [8, 7]. Zij geven 

aan dat in de Nederlandse praktijk een lagere dosering van venetoclax zal worden 

gebruikt ten opzichte van de studie. In de richtlijn zal geadviseerd worden om bij 

een complete remissie (bepaald door een beenmergpunctie op dag 20) een 

aangepast schema toe te passen voor de opvolgende cycli. Om deze reden kunnen 

zij zich vinden in een lagere DSI zoals gezien in de VIALE-A studie. In de VEN+AZA 

arm wordt de dosering intensiteit op 62,7% gesteld voor beide behandelingen vanaf 

de eerste cyclus. In de AZA arm is de DSI 90%.  
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De lange termijn schatting van de tijd op behandeling is gebaseerd op de mediane 

behandelduur in de VIALE-A studie. De mediane behandelduur was in deze studie 

7,6 maanden (231 dagen) in de VEN+AZA arm en 4,3 maanden (131 dagen) in de 

AZA arm. Om een lange termijn schatting te maken is gebruik gemaakt van een 

exponentiele distributie. Op basis van de extrapolatie is de mediane behandelduur 

8,26 cycli (231 dagen/ 28 dagen per cyclus) en 4,67 cycli (131 dagen/ 28 dagen per 

cyclus) voor respectievelijk VEN+AZA en AZA. Deze worden in de basecase analyse 

gebruikt. Het valt op dat in de VIALE-A studie wordt aangegeven dat patiënten in de 

VEN+AZA arm een mediane behandelduur van 7,0 cycli (range 1,0 – 30,0) en in de 

AZA arm 4,5 cycli (range, 1,0 – 26,0) hadden. Het is voor het Zorginstituut niet te 

achterhalen waar dit verschil door wordt veroorzaakt. Daarnaast wordt in het model 

ook de gemiddelde behandelduur vermeld van 10,76 en 7,28 cycli voor 

respectievelijk VEN+AZA en AZA. Het Zorginstituut verzoekt de registratiehouder 

om in de basecase analyse gebruik te maken van de gemiddelde behandelduur. In 

Tabel 11 staan de kosten per behandelcombinatie per cyclus. De registratiehouder 

meldt dat het gebruik van de mediane ToT een gebruikelijke methode is om tijd op 

behandeling te extrapoleren. De mediane ToT komt overeen met een gemiddelde 

behandelduur van 10,5 maanden (11,4 cycli) voor VEN+AZA en 5,8 maanden (6,2 

cycli) voor AZA. Dit is gebaseerd op de “area under the curve” van de gefitte 

exponentiele curve. Er zit dus een verschil in de gemiddelde behandelduur zoals 

geobserveerd in de VIALE-E studie en de geschatte gemiddelde behandelduur in het 

model, 9,9 maanden (10,76 cycli) vs. 10,5 maanden (11,4 cycli), respectievelijk.   

 

Op verzoek van het Zorginstituut heeft de registratiehouder een nieuw model 

aangeleverd waar op basis van de gemiddelde behandelduur van 10,76 cycli de 

curve voor tijd op behandeling is gefit. Hierin lijkt de gemiddelde behandelduur niet 

optimaal te zijn aangepast in de basecase. De gemiddelde behandelduur is 

“kunstmatig” aangepast zodat de “area under the curve” van de “time on 

treatment” curve uitkomt op 10,76 cycli in lijn met de gemiddelde behandelduur (in 

cycli) gerapporteerd in de VIALE-A studie. Hierdoor komt de ICER lager uit dan in 

het eerdere ingediende farmaco-economische model (€67.128 vs. €74.018 per 

QALY). Dit is het gevolg van het kunstmatig toepassen van een gemiddelde 

behandelduur van 10,76 cycli, waardoor de “time on treatment” curve een 

rechthoekige vorm aanneemt en na 12 cycli geen enkele patiënt meer in 

behandeling is. In het oude farmaco-economisch model wordt er op basis van de 

mediane behandelduur, een “time on treatment” curve geschat aan de hand van de 

exponentiele distributie, waarbij de “area under the curve” gelijkstaat aan 11,4 cycli 

(gemiddelde behandelduur, hierboven beschreven). Daarnaast heeft de curve een 

logische vorm ten opzichte van de curve in het nieuwe model. Hierdoor loopt het 

aantal patiënten dat nog in behandeling is geleidelijk af, waarbij er pas na 56 cycli 

geen enkele patiënt meer behandeld wordt. Volgens het Zorginstituut komt dit beter 

overeen met de praktijk en geniet deze benadering de voorkeur.  

 
Tabel 11: Geneesmiddelkosten per cyclus 

Treatment* Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Cycle 5 Cycle 6+ 

VEN+ AZA €5.514,92 €5.609,14 €5.609,14 €5.609,14 €5.609,14 €5.609,14 

AZA €3.002,33 €3.002,33 €3.002,33 €3.002,33 €3.002,33 €3.002,33 

*behandeling tot progressie 
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Toedieningskosten geneesmiddelen 

Naast de geneesmiddelkosten kunnen ook kosten zijn gerelateerd aan de toediening 

van de geneesmiddelen. De registratiehouder geeft aan dat deze in de basecase €0 

zijn omdat venetoclax een oraal geneesmiddel betreft en azacitidine subcutaan 

toegediend wordt. Hierbij wordt de aanname gemaakt dat patiënten dit zelf kunnen 

toedienen. De registratiehouder geeft aan dat de extra kosten van een intraveneuze 

toediening worden getest in een scenarioanalyse. Dit scenario is op dit moment niet 

terug te vinden in het vergoedingsdossier of model, het is ook niet duidelijk welke 

toedieningskosten worden meegenomen. Het Zorginstituut heeft het idee dat dit 

onderdeel is van het scenario waar de kosten voor decitabine worden toegepast. 

Graag ziet het Zorginstituut meer toelichting bij de scenarioanalyse van de kosten 

van decitabine. De registratiehouder geeft aan dat in dit scenario de medicijnkosten 

zijn gebaseerd op decitabine (DEC) in plaats van azacitidine. Omdat DEC 

intraveneus wordt toegediend worden hiervoor kosten meegenomen. Verder blijven 

de aannames gelijk zoals gezien in de basecase. In het economische model worden 

de IV toedieningskosten op €144,58 gezet. Dit is gebaseerd op de 

kostenhandleiding van een bezoek aan een hemato-oncologische kliniek en is 

geïndexeerd naar 2021 [27]. 

 

Zorggebruik 
Naast bovengenoemde kosten houdt het model ook rekening met andere zorg 
gerelateerde kosten, zoals ziektemonitoring en het behandelen van de symptomen 
en complicaties van de aandoening. Het zorggebruik en frequentie hiervan is 
gebaseerd op de richtlijn AML en input van de adviesraad van Nederlandse klinische 
experts [4, 8]. In de volgende twee tussenkopjes: monitoringskosten en 
hospitalisatie, worden de kosten voor zorggebruik geschat. 
 

Monitoringskosten  

De registratiehouder geeft aan dat de prijzen per zorgactiviteit zijn gebaseerd op de 
kostenhandleiding, NZa tarieven en een Nederlandse studie van Holtzer-Goor over 
CLL kosten [28, 27]. De frequentie van de zorgactiviteiten, afhankelijk van de 
gezondheidstoestand, is gebaseerd op de input van een adviesraad van Nederlandse 
clinici. Een totaaloverzicht wordt gegeven in Tabel 12.  

 
Tabel 12: Monitoringskosten 
  

Frequency per cycle 

  

Description Unit 

cost 

EFS 

with/wihtout 

CR/Cri 

PD Source costs Source 

frequency 

Haematologist 

visit outpatient 

€144,58 3,00 3,00 ZIN costing manual Expert 

opinion 

Blood test 

(Leukocytes, 

haemoglobin, 

Haematocrit, 

MCV, MCH, 

MCHC, 

erothrcytes, 

thrombocytes) 

€ 5,38 2,00 2,00 Nza declaration 

codes 077121, 

070702,070715 

Expert 

opinion 

Total cost   € 444,48 € 444,48     

CT: computed tomography, MCH: mean corpuscular haemoglobin, MCHC: mean corpuscular 

haemoglobin concentration, MCV: mean corpuscular volume 
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Hospitalisatie 

Het wordt aangenomen dat hospitalisatie afhankelijk is van de gezondheidstoestand 

en niet van de ontvangen behandeling. Klinische experts geven aan dat de start van 

de behandeling met VEN+AZA in de eerste cyclus gepaard gaat met een 

ziekenhuisopname van 28 dagen. De behandeling met AZA monotherapie wordt in 

de eerste cyclus toegediend tijdens een poliklinisch bezoek. In de resterende cycli 

wordt het volgende schema aangehouden (Tabel 13). In Tabel 14 worden de kosten 

zoals gebruikt in het model voor de gebruikte zorg weergegeven. Het Zorginstituut 

merkt op dat op basis van de bijgevoegde notulen van de adviesraad op mei 2021, 

het zorggebruik van rode bloedcel en bloedplaatjes transfusies zijn omgedraaid. 

Graag ziet het Zorginstituut dat het zorggebruik in het dossier gelijk wordt gesteld 

aan de notulen, hierin wordt per cyclus eenmaal een rode bloedcel transfusie 

toegepast en tweemaal een bloedplaatje transfusies.  

 

Daarnaast wordt aangenomen dat voor patiënten in de VEN+HMA arm in de eerste 

cyclus ook een beenmergaspiraat krijgen waarvoor kosten worden meegenomen. 

Voor patiënten met progressie worden deze kosten ook in de eerste cyclus 

toegewezen.  

 
Tabel 13: Hospitalisatie cyclus 2+ 

Health state Inpatient length of 

stay per cycle 

Number of red blood 

cell transfusion per 

cycle 

Number of platelet 

transfusion per 

cycle 

EFS with CR/CRi 0.05 0.00 0.00 

EFS without CR/CRi 0.05 0.00 0.00 

PD 0.05 2.00 1.00 

 
Tabel 14: Hospitalisatie kosten 

Service Unit Cost  Reference 

Daily hospitalisation € 696,59 ZIN costing manual [27] 

Red blood transfusion € 236,58 ZIN costing manual [27] 

Platelet transfusion € 571,73 ZIN costing manual [27] 

28-day hospitalisation € 10.970,00 NZa, declaration code 028999016[29] 

Bone marrow aspirate € 77,93 Assumed to be the same as bone marrow 

biopsy included in Holtzer-Goor, et al. 

201435: Puncture cone marrow and 

cytology testing (€69.00 in Euro 2012) 
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De totale medische kosten per cyclus per gezondheidstoestand is berekend op basis 

van de kosten van het zorggebruik, monitoringkosten en hospitalisatie. De kosten 

voor VEN+AZA in de eerste cyclus zijn berekend door de kosten van AZA 

monotherapie samen met de kosten voor 28 dagen ziekenhuisopname en een 

beenmergaspiratie op te tellen bij de monitoringskosten. Dit komt neer op: (€0 + 

€10.970 + €77,93) + (€444,48) = €11.492,41. De opvolgende cycli zijn op 

eenzelfde manier berekend. De totale medische kosten per cyclus per 

gezondheidstoestand worden weergegeven in Tabel 15. Het valt het Zorginstituut op 

dat de getallen gepresenteerd in Tabel 15 afkomstig uit het dossier van de 

registratiehouder niet overeenkomen met de kosten in het model. Zo is bijvoorbeeld 

voor HMA in de eerste cyclus €444,48 in het model meegenomen. Graag verzoekt 

het Zorginstituut dat de registratiehouder deze getallen aan elkaar gelijk stelt. De 

registratiehouder geeft aan dat de kosten in de eerste cyclus €444,48 moeten zijn 

zoals ook in het model wordt aangegeven. Het Zorginstituut heeft de overige 

getallen zelf aangepast, aangezien deze ook niet overeenkomen tussen het model 

en dossier.  

 
Tabel 15: Totale medische kosten zorggebruik 

Treatment Total medical costs per cycle 

in EFS with CR/CRi 

Total medical costs per cycle in 

EFS without CR/CRi  

Total 

medical cost 

per cycle in 

PD First cycle Subsequent 

cycles 

First cycle Subsequent 

cycles 

Venetoclax + 

HMA 

€ 11.492,41 € 479,31 € 11.492,41 € 479,31 € 1.524,20 

HMA € 444,48 € 479,31 € 444,48 € 479,31 € 1.524,20 

 

 

Kosten gerelateerd aan bijwerkingen 
Er wordt in het model ook rekening gehouden met kosten gerelateerd aan 
bijwerkingen, deze staan in Tabel 16. Deze kosten worden direct bij de start van het 

model eenmalig verwerkt. Gegevens over de bijwerkingen zijn afkomstig uit de 
VIALE-A studie. Alleen de kosten van graad 3 of 4 bijwerkingen in meer dan 5% in 
een behandelarm zijn meegenomen.  

 
De registratiehouder houdt ook rekening met de kosten van een hematopoetische 

stamceltransplantatie (HSCT). Het gaat hier om eenmalige kosten van €446 en 
€440 voor respectievelijk venetoclax + azacitidine en azacitidine. De bedragen zijn 
berekend op basis van het percentage patiënten die een HSCT ondergaan. Het 

percentage is afkomstig uit de VIALE-A studie waar 0,70% van de patiënten uit de 
VEN+AZA arm en 0,69% uit de AZA arm een HSCT ondergaan. Deze percentages 

zijn vermenigvuldigd met de totale kosten van een HSCT behandeling, deze 
bedragen €63.808.  
 

Verder valt het op dat de registratiehouder geen rekening heeft gehouden met 
kosten gerelateerd aan het tumorlysissyndroom (TLS), een complicatie die kan 

ontstaan wanneer een tumor zeer snel krimpt. Over het algemeen bestaat er een 
hoog risico op TLS bij onder andere ALL en AML. Daarnaast ziet het Zorginstituut 
dat de registratiehouder in een eerdere vergoedingsaanvraag (venetoclax + 
obinutuzumab bij niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie) deze 
kosten wel heeft opgenomen [30]. Graag ziet het Zorginstituut dat deze kosten 

worden toegevoegd (eventueel in een scenarioanalyse). De registratiehouder meldt 
dat de incidentie van TLS tussen CLL en AML verschilt. De afwezigheid van 
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lymfeklier lokalisatie, en daarmee de lagere mate van tumorlast, geeft bij AML een 
verminderd risico op het ontwikkelen van TLS. In de VIALE-A studie kwam er bij drie 

van de 431 patiënten (<1%) TLS voor. De registratiehouder heeft een 
scenarioanalyse uitgevoerd waarbij de TLS kosten zijn meegenomen.  
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Tabel 16: Kosten gerelateerd aan bijwerkingen 

Adverse event Unit cost (€) Reference / rationale 

Neutropenia € 1.461,41 Bouwmans 2009  

Febrile Neutropenia € 3.123,26 Bouwmans 2009  

Thrombocytopenia € 3.748,67 Bouwmans 2009  

Anaemia € 982,27 NZa declaration code 039999006 

Atrial fibrillation € 643,03 NZa declaration code 099899015 

Leukopenia € 1.436,63 ZIN pakketadvies pertuzumab bij 

gemetastaseerde borstkanker.  

Pyrexia € 1.458,12 ZIN costing manual 

Pneumonia € 5.807,64 Rozenbaum et al., 2016 

Hypokalaemia € 364,53 ZIN costing manual 

Hyponatraemia € 1.246,02 NZa zorgproduct code 028999003 

Hypophosphatemia € 18,02 Medicijnkosten 

Hypertension € 385,00 NZa declaration code 090301002 

Dyspnoea € 530,00 NZa declaration code 109699019 

Sepsis  € 1.081,21 NZa declaration code 019999011 

Urinary tract infection € 592,40 NZa declaration code 149999027 

 

Kosten levenseinde 

De registratiehouder verwerkt ook eenmalig kosten rondom het levenseinde van 
€4.921,56. Het uitgangspunt van deze kosten is de Practical Application to Include 
Disease Costs (PAID) tool [31]. 

 

Kosten gerelateerd aan vervolgbehandelingen 

Het model houdt ook rekening met vervolgbehandelingen. De registratiehouder 

geeft aan dat in de HOVON richtlijn niet een specifieke vervolgbehandeling wordt 

aangegeven voor deze groep patiënten [4]. De vervolgbehandeling die wordt 

meegenomen in het model is gebaseerd op input van Nederlandse klinische experts 

uit de adviesraad. Het gaat daarbij om hydroxycarbamide 20-30mg/kg, wat 

dagelijks oraal wordt toegediend met een 100% doseringsintensiteit. Verder wordt 

aangegeven dat de gemiddelde behandelduur van de tweedelijns behandeling is 

gebaseerd op de gerapporteerde mediane behandelduur uit de studie van Stahl et 

al. (2018) [32]. Deze studie behandelt het HMA geneesmiddel azacitidine in AML 

patiënten met een refractaire ziekte. De registratiehouder neemt aan dat de 

mediane behandelduur van azacitidine in deze studie gelijk is voor andere 

behandelingen zoals hydroxycarbamide. De registratiehouder berekent middels een 

natuurlijk logaritme de gemiddelde behandelduur. Deze behandelduur is vervolgens 
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gevalideerd door Nederlandse klinische experts uit de adviesraad. In Tabel 17 

worden de totale kosten van de tweedelijnsbehandeling weergegeven. 

 
Tabel 17: Tweedelijns kosten 

*gemiddelde gewicht in het model is 72,9kg 

**berekening: 25mg*72,9kg =1.822,50 / 500mg = 3,65 (geen vial sharing in basecase, dus 

afgerond naar boven). 

***berekening: €33,06 x 4 x 28 dagen/cyclus x 100% doseringsintensiteit x 4,33 = 

€16.015,99 

 

In Tabel 18 is de verdeling van patiënten en de kosten van de vervolgbehandeling 

weergegeven. Het deel van de patiënten die een vervolgbehandeling krijgen is voor 

beide behandelarmen 11%, dit is gebaseerd op IKNL data [6]. In het model wordt 

verder aangegeven dat het doseringsschema is gebaseerd op NHS 

behandelrichtlijnen. Hier vraagt het Zorginstituut zich af waarom er geen gebruik is 

gemaakt van een Nederlandse behandelrichtlijn? Is hydroxycarbamide in Nederland 

ook de gebruikelijke behandeling voor deze groep patiënten? Het Zorginstituut 

verzoekt de registratiehouder om meer toelichting te geven over de 

vervolgbehandeling en met name in relatie tot een Nederlandse behandelrichtlijn. 

De registratiehouder geeft aan dat in Nederland hydroxycarbamide wordt ingezet in 

de palliatieve setting om (hyper)leukocytose en daarmee het risico op leukostase te 

bestrijden. Bij een leukocytose van 10-50 x 109/L wordt hydroxycarbamide 4dd 

500mg toegevoegd en bij >50 x 109/L dient de dosering hydroxycarbamide 4dd 

1000mg te zijn. de behandeling wordt gestaakt wanneer leukocyten dalen naar <10 

x 109/L. Deze dosering komt vrijwel overeen met de dosering zoals in het model is 

toegepast en daarnaast hebben de kosten van de vervolgbehandeling hier weinig 

effect op de uitkomst van het model.  

De kosten per patiënt die in het model worden meegenomen bedragen €1.761,76, 

deze kosten zijn voor beide behandelarmen hetzelfde. 

 
Tabel 18: Verdeling en kosten tweedelijnsbehandeling 

 Proportion 

subsequent 

treatment 

VEN+AZA 

Proportion 

subsequent 

treatment 

AZA 

Cost for 

subsequent 

treatment 

VEN+AZA 

Cost for 

subsequent 

treatment AZA 

Hydroxycarbamide 11% 11% €1.761,76*  €1.1761,76  

*voorbeeld berekening: 11% x €16.015,99 = €1.761,76 

 

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.  

 

Drug Dose per 

unit 

(mg/kg*) 

Price 

per 

pack 

Vial 

size 

(mg)  

Mean dose 

/ admin 

(mg) 

Tablets/ 

admin 

Mean 

treatment 

duration 

(cycles) 

Total 2L costs 

(per patient) 

*** 

Hydroxy 

carbamide 

20-30 

(gem. 25)  

€33,06 500  1.822,50**  4 4,33 €16.015,99 
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Reiskosten 

In tabel 19 staan de reiskosten vermeld. Voor de berekening is gebruik gemaakt 

van de kostenhandleiding [27]. Het aantal ziekenhuisbezoeken wordt weergegeven in 

Tabel 19. De kosten per reis inclusief parkeerkosten komen neer op €5,95. De 

registratiehouder geeft aan dat in totaal 7 ziekenhuisbezoeken gemaakt worden in 

de VEN+HMA arm en 5 bezoeken in de HMA arm. Het Zorginstituut merkt op dat de 

getallen zoals gerapporteerd in de tabel uit het dossier niet overeenkomen met het 

model. Graag ziet het Zorginstituut dat deze getallen aan elkaar gelijk gesteld 

worden. De registratiehouder geeft aan dat dit in het dossier verkeerd is 

gerapporteerd, dit moeten zeven bezoeken zijn overeenkomstig met het model. 

 
Tabel 19: Reiskosten 

Treatment Number of (per cycle) costs 

Inpatient tx admins Hospital visits 

(EFS/PD) 

EFS PD 

VEN+AZA 1 7 €41,62 €41,62 

AZA 0 7 €29,73 €29,73 

 

Mantelzorgkosten 

De registratiehouder neemt ook mantelzorgkosten mee in het model. In de 

eventvrije gezondheidstoestand is dit nog niet aan de orde omdat patiënten dan nog 

goed voor zichzelf zouden kunnen zorgen. Hierbij zet het Zorginstituut vraagtekens 

vanwege de inpatient toediening van venetoclax, hierdoor is de aanname dat er 

geen mantelzorgkosten in deze toestand zijn niet helemaal gerechtvaardigd. Het 

Zorginstituut ziet graag dat hier in de basecase analyse kosten aan worden 

toegewezen. In de post progressie gezondheidstoestand rekent de registratiehouder 

met 10 uur mantelzorg per week a €15,33 per uur. De 10 uur mantelzorg is 

gebaseerd op een Amerikaanse studie naar mantelzorg voor patiënten met kanker 
[33]. De registratiehouder geeft aan dat deze aanpak is afgestemd en goedgekeurd 

door Nederlandse klinische experts. 

 

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 geeft aan dat in de basecase van het model geen rekening is 

gehouden met productiviteitsverliezen omdat de leeftijd in zowel de VIALE-A studie 

als IKNL data boven de pensioensleeftijd ligt. Het Zorginstituut kan zich in deze 

aanname vinden, gezien de patiënten bij diagnose ruim boven de zestig jaar zijn en 

een deel hiervan boven de 75 jaar (ongeveer 1/3 van de patiënten) [1, 34]. 

 

Indirecte medische kosten 

Op dit moment zijn de indirecte medische kosten door gewonnen levensjaren niet 

opgenomen in het model middels een scenarioanalyse. De registratiehouder geeft 

aan dat gezien de gewonnen levensjaren van iets meer dan een jaar, de toevoeging 

van een scenario niet veel effect op de uitkomsten zal hebben. Het Zorginstituut 

verzoekt de registratiehouder om dit scenario alsnog toe te voegen om inzichtelijk 

te krijgen wat de mogelijke impact is. De registratiehouder heeft het scenario met 

de indirecte medische kosten toegevoegd.  
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Conclusie kosten: Het Zorginstituut kan zich vinden in de kosten zoals deze nu zijn 

meegenomen.  

2.8.4 Modelaannames 

In Tabel 20 worden de aannames weergegeven zoals gerapporteerd door de 

registratiehouder.  

 
Tabel 20: Aannames 

Parameter Assumption 

Health states and 

utilities by health 

states  

 At the start of each cycle, patients were redistributed among the 
three health states, with death being the absorbing state. 

 Utilities of health states were assumed to be dependent only on 
health state and independent of treatment arm. 

Time horizon  A time horizon of 24 years was assumed to represent lifetime. The 
CEM should account for all costs and benefits associated with 
treatments, for as long as these apply. After 20 years, only <0.5% 
of the VEN+AZA patients was still alive, so 20 years is ought to 
represent lifetime. 

AE disutility  The model considered disutility associated with grade 3/4 AEs.  

Subsequent HSCT  Subsequent HSCT after the initial treatment was considered in the 
model to reflect the natural treatment course patients experienced. 

 Costs and disutility for HSCT are applied to the proportion of patients 
who received subsequent HSCT, as observed in the clinical trials. 

 Effectiveness of subsequent HSCT on EFS and OS is assumed to be 
reflected in the clinical trial results. 

Subsequent 

treatments 

 Subsequent pharmacological treatments after the initial treatment 
were considered in the model for patients who had either 
progressive or relapsed disease to reflect the natural treatment 
course patients experienced. 

 Costs were applied to the proportion of patients who receive 
subsequent treatments, as observed in the IKNL report. 

 Effectiveness of subsequent treatments on EFS and OS are assumed 
to be reflected in the clinical trial results. 

Treatment costs  Patients were treated based on the treatment schedule specified in 
the VIALE-A trial. 

 In the base case model, the median treatment durations were based 
on observations of VIALE-A trial. Exponential model was used for 
ToT extrapolation beyond the trial observation period. 

AE and terminal 

care costs 

 Costs of grades 3 or 4 AEs were considered in the model. Only AEs 
with a prevalence rate greater than 5% in any of the treatment arms 
were considered. AE costs were added as one-time costs in the 
model for all treatment arms. 

 All patients incur one-time terminal care costs before death. 

Background 

mortality 

 Background mortality is applied such that the hazards of 
progression-free and OS events must always be equal or greater 
than background mortality hazards. This ensures that any flat tails 
of the parametric survival models do not lead to implausible long-
term survival outcomes. 
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Standard error  If no standard error is available for the point estimate, the standard 
error is assumed to be 20% of the mean. This allows for a 
deterministic and probabilistic sensitivity analyses. 

 

2.9 Validatie 

2.9.1 Validatie van het conceptuele model en input data 

De registratiehouder heeft de opzet van het model allereerst besproken met zowel 

klinische experts als experts op het gebied van gezondheidseconomie. Allereerst is 

het conceptuele model door twee gezondheidseconomen gevalideerd. Verder is er 

middels een panel van experts (clinici en onderzoekers) op het gebied van 

hematologie, de input data getoetst. Hieruit kwam naar voren dat de uitkomsten 

tevens gevalideerd dienen te worden met lokale (Nederlandse) experts. Daarom 

heeft de registratiehouder het model en de uitkomsten daarvan besproken met een 

Nederlandse adviesraad waaraan klinische experts deelnamen. De volgende 

onderwerpen kwamen toen aan bod: aannames met betrekking tot 

patiëntenpopulatie, extrapolatie overlevingscurves, dosis intensiteit, 

tweedelijnsbehandeling en het zorggebruik van de AML patiënten in Nederland. Wat 

betreft de overlevingscurves vinden de klinische experts deze  lastig in te schatten. 

Om deze reden is het belangrijk dat verschillende model fits worden getoetst in 

scenarioanalyses. 

2.9.2 Technische validatie 

Twee onafhankelijke modelleurs met ervaring op het gebied van economische 

evaluaties hebben het hele model doorlopen en een algehele  kwaliteitscheck 

uitgevoerd. Hierbij is onder andere gelet en getest op structuur, overlevingscurves, 

macro’s en extreme waarden. Dit is onderdeel van de AdViSHE checklist welke is 

bijgevoegd bij het dossier dat de registratiehouder heeft ingediend. 

2.9.3 Output validatie 

In de AdViSHE checklist wordt door de twee onafhankelijk modelleurs ook de output 

validatie gedaan. Allereerst is er gekeken naar uitkomsten van andere modellen. Op 

dit moment wordt aangegeven dat het huidige model de eerste in zijn soort is voor 

de specifieke groep patiënten, om deze reden is een cross validatie niet mogelijk. 

Daarnaast zijn de uitkomsten van het model vergeleken met empirische data. 

Allereerst zijn de parametrische overlevingsmodellen gefit op de OS en EFS 

vergeleken met de patiënt level data uit de VIALE-A studie. Het model die de KM 

curve het beste volgt is gekozen. Ook zijn klinische inputs meegenomen in de 

validatie van onder andere tijd op behandeling, genezingsassumpties en 

doseringsintensiteit.  

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 geval van 

een modelstudie waaraan aannames ten grondslag liggen is per definitie sprake van 

onzekerheid en is het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses een vereiste. 

2.10.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 

De registratiehouder heeft diverse univariate gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. In 

de univariate gevoeligheidsanalyses zijn de modelparameters gevarieerd op basis 

van het 95% betrouwbaarheidsinterval. In Bijlage A zijn alle parameters opgenomen 

die zijn onderzocht in de univariate gevoeligheidsanalyses. 
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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 

gedraaid. Als een standaardfout ontbrak werd aangenomen dat deze gelijk is aan 

20% van het gemiddelde. 

2.10.3 Scenarioanalyses 

Op dit moment missen er nog een paar scenarioanalyses die het Zorginstituut graag 

toegevoegd ziet worden door de registratiehouder. Het gaat om de volgende 

scenarioanalyses: variatie van distributie ToT (nu alleen gebaseerd op een 

exponentiele fit), kosten van TLS en het gezondheidszorgperspectief. Tot slot ziet 

het Zorginstituut ook graag een scenario waarbij een constante HR wordt 

aangehouden voor beide behandelarmen bij OS en PFS. Met uitzondering van het 

scenario waarin het farmaco-economisch model is gerund vanuit 

gezondheidsperspectief, zijn de overige scenarioanalyses aangeleverd.  

 

De scenarioanalyses die zijn uitgevoerd zijn schematisch weergegeven in Tabel 21.  

 
Tabel 21: Scenarioanalyses 

Parameter Base case Reference / 

rationale 

Scenario description 

Discounting 4.0% costs 

1.5% effects 

ZIN guideline The discount rates associated 

with costs and outcomes are 

varied between 0 and 6% 

Time horizon 24 years Lifetime 

analysis 

The time horizon is varied 

between 5, 10, and 15 years 

Population age 76 years old IKNL data 69 years old. As this is the 

median patients’ age 

according to the IKNL study 

data 

EFS parameterisation 

VEN+HMA 

Spline with three 

knots 

Best statistical 

fit 

Scenario 1: Exponential 

Scenario 2: Log-normal 

 

EFS parameterisation 

HMA 

Spline with two 

knots 

Best statistical 

fit 

Scenario 1: Log-logistic 

Scenario 2: Spline with four 

knots 

OS parameterisation 

VEN+HMA 

Spline with three 

knots 

Best statistical 

fit 

Scenario 1: Exponential 

Scenario 2: Gompertz 

OS parameterisation 

HMA 

Exponential Best statistical 

fit 

Scenario 1: Spline with two 

knots 

Scenario 2: Log-logistic 

Frequency of disease 

management activities 

Based on clinical 

expert feedback 

Expert input Frequency halved and doubled 

to explore impact on 

incremental costs 
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Caregiver hours in PD 10 hours every 

week 

Literature; 

confirmed by 

Dutch experts 

0 and 4 hours per week 

EFS with CR/CRi health 

state utility 

0.764 VIALE-A study   scenario analysis with 0,771 

based on NICE azacitidine 

submission[35] 

EFS without CR/CRi 

health state utility 

0.753 VIALE-A study   scenario analysis with 0.716 

based on NICE azacitidine 

submission[35] 

PD health state utility 0.660 VIALE-A study   scenario analysis with 0,623 

based on NICE azacitidine 

submission[35] 

Subsequent treatment 

distribution VEN+AZA 

11% Literature; 

confirmed by 

Dutch experts 

Scenario with VIALE-A trial 

data: 12.6% 

Subsequent treatment 

distribution AZA 

11% Scenario with VIALE-A trial 

data: 28.3% 

HMA treatment costs Drug acquisition 

and 

administration 

costs for AZA 

AZA is main 

comparator 

Drug acquisition and 

administration costs for DEC 

(intravenously administered) 

EFS parameterisation: 

VEN+AZA and AZA 

Three knots 

spline 

(VEN+AZA) and 

two knots spline 

(AZA) 

 Equal fit for EFS 

Scenario 1: Two knots spline 

for VEN+AZA and AZA 

Scenario 2: Three knots spline 

for VEN+AZA and AZA 

 

OS parameterisation: 

VEN+AZA and AZA 

Three knots 

spline 

(VEN+AZA) and 

exponential 

(AZA) 

 Equal fit for OS 

Scenario 1: Two knots spline 

for VEN+AZA and AZA 

Scenario 2: Three knots spline 

for VEN+AZA and AZA 
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OS and EFS 

parameterisation: 

VEN+AZA and AZA 

EFS: Three knots 

spline 

(VEN+AZA) and 

two knots spline 

(AZA) 

OS: Three knots 

spline 

(VEN+AZA) and 

exponential 

(AZA) 

 Equal fit for EFS and OS 

Scenario 1: Two knots spline 

for VEN+AZA and AZA 

 

Scenario 2: Three knots spline 

for VEN+AZA and AZA 

 

Scenario 3: EFS: Three knots 

spline for VEN+AZA and AZA 

OS: Two knots spline for 

VEN+AZA and AZA 

OS and EFS 

parameterisation: 

VEN+AZA and AZA 

EFS: Three knots 

spline 

(VEN+AZA) and 

two knots spline 

(AZA) 

OS: Three knots 

spline 

(VEN+AZA) and 

exponential 

(AZA) 

 Constant HR:  

EFS: Three knots spline 

(VEN+AZA) and HR 1,58 

(AZA) 

OS: Three knots spline 

(VEN+AZA) and HR 1,51 

(AZA) 

Update incidence AE Old data cut  New data cut  

Decitabine costs and 

acquisition costs 

Based on AZA, 

no acquisition 

costs (subcutan) 

 Decitabine costs and 

acquisition costs (IV) 

TLS costs No TLS costs   TLS costs applied 

Scenario indirect medical 

costs (PAID) 

No indirect 

medical costs 

 Indirect medical costs applied 
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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 venetoclax . 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 

verloren QALYs en/of extra kosten, beide in geld uitgedrukt. 

 

De registratiehouder heeft een VOI analyse aangeleverd. 

 

Conclusie en discussie validatie en gevoeligheidsanalyses: Het Zorginstituut mist 

nog enkele scenarioanalyses, zoals het meenemen van de kosten van TLS, een 

gezondheidszorg perspectief, de variatie van distributie van de ToT curve en het 

toepassen van een constante HR voor beide behandelarmen bij EFS en OS.  

 

2.11 Literatuurstudie 

De registratiehouder heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd in de databases van 

Medline, Embase National Health Services (NHS), Economische Evaluaties en HTA 

via het platform Ovid op 4 augustus 2020. Bovendien is bij de beoordeling gebruik 

gemaakt van de 1B-tekst van het registratiedossier, de EPAR en van onderzoeken 

die gepubliceerd zijn in peer reviewed tijdschriften. 

 

De registratiehouder heeft gezocht naar zowel publicaties over modellen met 

betrekking tot AML patiënten als klinische studies met betrekking tot de relevante 

geneesmiddelen. De gevonden publicaties zijn onder andere gebruikt om bepaalde 

modelkeuzes te informeren. 

 

In Tabel 22 zijn de belangrijkste karakteristieken weergegeven van de studie die is 

uitgevoerd om bewijs te leveren voor de vergoedingsaanvraag (pivotal studie). 
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Tabel 22: Klinische studie die is betrokken in de beoordeling 

 

1e auteur 

en jaar 

van 

publicatie 

[ref] 

onderzoeks-opzet  

(level of evidence) 

[ITT/PP] 

patiënten interventie en controle belangrijkste uitkomstmaten 

aantal kenmerken 

Dinardo 

et al., 

2020  

 

VIALE-A 

studie 

fase III, 

internationale, 

dubbel 

geblindeerde, 

placebo 

gecontroleerde 

RCT studie 

 

Totale F/U 

duur:20,5 

maanden 

Totaal: 431 

patiënten (2:1 

gerandomiseerd

) VEN+AZA: 

n=286 

AZA: n=145 

Volwassen 

patiënten met niet 

eerder behandelde 

acute myeloïde 

leukemie die niet in 

aanmerking komen 

voor intensieve 

chemotherapie 

Interventie: 

Eerstelijnsbehandeling met 

venetoclax 400 mg (na 

opbouwfase) + azacitidine 

75mg/m2 op dag 1-7 van elke 

cyclus van 28 dagen 

 

Vergelijkende behandeling: 

azacitidine 75mg/m2 op dag 

1-7 van elke cyclus van 28 

dagen + placebo. 

Algehele overleving (primair) 

Secundair: 

• Respons op behandeling: CR en/of CR i 

• Event-vrije overleving 

• Transfusie-onafhankelijkheid (RBC en 

bloedplaatjes) 

• Minimal residual disease 

• QoL mbv PROMIS Cancer Fatigue SF7a, EORTC 

QLQ-C30 en EQ-5D-5L 

• Veiligheid 
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3 Resultaten farmaco-economische evaluatie 

3.1 Ziektelast 

De registratiehouder heeft de ziektelast berekend met behulp van een burden of 

disease studie en de iMTA disease burden calculator [36, 37]. De ziektelast van de 

huidige patiëntengroep is daarmee berekend op basis van de proportional shortfall 

methode. De registratiehouder heeft echter geen tabel aangeleverd in het dossier, 

daarom heeft het Zorginstituut Tabel 23 ingevuld. Omdat de ziektelast tussen de 

0,71 en 1,00 ligt, acht het Zorginstituut een referentiewaarde van €80.000 per 

QALY relevant bij deze aandoening. 

 
Tabel 23: Berekening ziektelast bij de behandeling van acute myeloïde leukemie voor niet 
eerder behandelde patiënten die niet in aanmerking komen voor intensieve chemotherapie. 

 

Resterende QALYs met standaard behandeling 0,82 

QALYs zonder ziekte (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) 9,21 

Absoluut QALY verlies (fair innings) 8,39 

Proportional shortfall 0,91 

 

3.2 Incrementele en totale effecten 

Behandeling met venetoclax + AZA resulteert in een winst in kwaliteit van leven ten 

opzichte van HMA monotherapie (zie Tabel 24). 

 

Tabel 24: Incrementele effecten van behandeling met venetoclax + AZA versus AZA 
monotherapie, discontering 1,5% 

 venetoclax + HMA HMA monotherapie incrementeel 

Gewonnen levensjaren (LYG) 2,47 1,11 1,37 

QALYs 1,72 0,75 0,97 

 

3.3 Incrementele en totale kosten 

De behandeling met venetoclax + HMA resulteert in €66.280 extra kosten 
(verdisconteerd). Zie Tabel 25 voor een overzicht van de totale en incrementele 

kosten. 
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Tabel 25: Totale en incrementele kosten van toevoeging van inzet van venetoclax + 
AZA versus AZA monotherapie, discontering 4% 

 

  Treatment 

Cost categories VEN+HMA HMA 

Initial Treatment Costs € 61.927 € 18.428 

Subsequent Treatment Costs € 1.659 € 1.714 

Subsequent HSCT Costs € 446 € 440 

Adverse Event Costs (Initial Treatment) € 5.391 € 4.463 

Medical Costs € 39.648 € 16.092 

EFS with CR/CRi Costs € 6.019 € 1.171 

EFS without CR/CRi Costs € 14.142 € 3.394 

PD Costs € 15.006 € 6.814 

Terminal Care Costs € 4.480 € 4.714 

Caregiver Costs € 6.019 € 2.733 

Travel Costs € 1.275 € 447 

Total € 116.365 € 44.317 

Difference - € 72.048 
 

 

3.4 Incrementele kosteneffectiviteitsratio ’s 

 

De registratiehouder rapporteert de volgende incrementele kostenutiliteitssratios 

(ICURs): € 48.548 per LYG en € 67.128 per QALY ten opzichte van HMA 

monotherapie (zie Tabel 26). 

 
Tabel 26: Incrementele kostenutiliteit van venetoclax + AZA versus AZA monotherapie 

 

Incrementele kosten per gewonnen levensjaar (LYG) € 52.773/LYG 

Incrementele kosten per voor kwaliteit van leven 

gecorrigeerd levensjaar (QALY) 
€ 74.031 /QALY 
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3.5 Gevoeligheidsanalyses 

3.5.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 

Figuur 8 geeft de resultaten van de univariate gevoeligheidsanalyse weer zoals 

gerapporteerd door de registratiehouder. In de Tornadodiagram wordt inzichtelijk 

welke parameters het meeste invloed op de ICUR hebben. Het model is vooral 

gevoelig voor het gebruiken van een exponentiele distributie voor de OS. Verder 

hebben de behandelkosten van de VEN+HMA arm en het gebruik van een Gompertz 

distributie voor de OS relatief veel invloed. Hierbij valt het op dat 95% BI voor 

leeftijd is meegenomen, deze moet hier uitgehaald worden.  

 

In bijlage A staat een meer gedetailleerd overzicht van de gevoeligheidsanalyse. 

 

  
Figuur 8: Tornado diagram van de univariate gevoeligheidsanalyse, zoals 
gerapporteerd door de registratiehouder. 

3.5.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 

Figuur 9 en 10 geven de resultaten van de PSA ten opzichte van HMA monotherapie 

weer. Bij een referentiewaarde van €80.000 per QALY is de kans dat venetoclax + 

HMA kosteneffectief is ongeveer 65%. De gemiddelde ICUR van de 1.000 simulaties 

bedraagt €71.974. 

 

De registratiehouder geeft hierbij aan dat de variatie rondom de gemiddelde kosten 

en QALYs voornamelijk gedreven worden door onzekerheid in de OS inschattingen. 

De KE plane laat zien dat VEN+HMA geassocieerd is met meer QALYs tegen hogere 

kosten. De spreiding in QALYs (door onzekerheid in OS) heeft de meeste invloed op 

de PD uitkomsten. Patiënten blijven langer in de PD gezondheidstoestand, wat zorgt 

voor QALY winst voor VEN+HMA. Verder geeft de registratiehouder aan dat het 

merendeel van de QALYs in de PD gezondheidstoestand worden gewonnen (tegen 

relatief lagere kosten ten opzichte van EFS). Hierdoor wordt de variatie in PD 

vertaald naar een bredere wolk voor de QALYs.  
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Figuur 9: Incrementele kosten en effecten van venetoclax +AZA ten opzichte van AZA 
monotherapie: PSA met 1.000 simulaties. 

 

 

 

 

Figuur 10: “Cost effectiveness acceptability curve” (CEAC) van de vergelijking tussen 
venetoclax +AZA en AZA monotherapie (gebaseerd op PSA met 1.000 simulaties). 
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3.5.3 Scenarioanalyses 

In Tabel 27 staat een overzicht van de resultaten van de scenarioanalyses zoals 

gerapporteerd door de registratiehouder. Over het algemeen blijven de meeste 

scenario’s onder de referentiewaarde van €80.000 per QALY. In het scenario waarin 

de OS voor de VEN+AZA arm met behulp van een exponentiele distributie wordt 

geëxtrapoleerd stijgt de ICUR tot een waarde van €110.662/QALY. Wanneer de 

tijdshorizon wordt verlaagd naar 5 jaar zorgt dit ook voor een stijging van de ICUR 

(€106.921 /QALY). De registratiehouder heeft verder een aantal scenarioanalyses 

aangeleverd waarin de gekozen soort distributies gelijk zijn aan elkaar. Wanneer 

een gelijke fit voor OS en EFS wordt aangenomen op basis van een spline met 2 

knots model voor beide armen, resulteert dit in een ICUR van €92.938/QALY. Als 

een constante HR wordt aangehouden voor de AZA arm dan stijgt de ICUR naar een 

waarde van €88.207/QALY. 

 
Tabel 27: Resultaten scenarioanalyses 

 Incremental results VEN+HMA vs 

HMA 

Parameter Costs QALYs ICUR 

Base case € 72,048 0.97 € 74,031 

Discounting 0% for costs and effects € 79,460 1.05 € 75,353 

Discounting 6% for costs and effects € 69,158 0.79 € 88,006 

Time horizon 5 years € 61,372 0.57 € 106,921 

Time horizon 10 years € 68,709 0.85 € 81,013 

Time horizon 15 years € 71,149 0.94 € 75,867 

Population age 69 years old € 72,362 0.99 € 73,396 

EFS parameterisation VEN+HMA: exponential € 78,262 0.93 € 84,140 

EFS parameterisation VEN+HMA: log-normal € 65,710 1.02 € 64,416 

EFS parameterisation HMA: Log-logisitic € 75,560 0.95 € 79,160 

EFS parameterisation HMA: Spline with four knots € 72,084 0.97 € 74,086 

OS parameterisation VEN+HMA: Exponential € 57,575 0.52 € 110,662 

OS parameterisation VEN+HMA: Gompertz € 102,746 1.84 € 55,868 

OS parameterisation HMA: Spline with two knots € 73,395 1.01 € 72,961 

OS parameterisation HMA: Log-logistic € 58,048 0.60 € 96,850 

Frequency of disease management activities: 

doubled 

€ 85,164 0.97 € 87,508 
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Caregiver hours in PPS: 0 hours per week € 68,762 0.97 € 70,655 

Caregiver hours in PPS: 4 hours per week € 69,748 0.97 € 71,667 

EFS with CR/CRi health state utility of 0.747 € 72,048 0.95 € 75,556 

EFS without CR/CRi health state utility of 0.725 € 72,048 0.97 € 74,008 

PPS health state utility of 0.628 € 72,048 0.98 € 73,851 

Subsequent treatment distribution VEN+AZA of 

12.6% 

€ 72,440 0.97 € 74,434 

Subsequent treatment distribution AZA of 28.3% € 69,353 0.97 € 71,262 

HMA drug acquisition and administration costs for 

decitabine 

€ 78,420  0.97 € 80,577 

Two knots spline voor VEN+AZA en AZA €76,030 0.95 €80,438 

Three knots spline voor VEN+AZA en AZA €72,114 0.97 €74,128 

Two knots spline voor VEN+AZA en AZA €64,569 0.76 €84,420 

Three knots spline voor VEN+AZA en AZA €72,721 0.99 €73,488 

Two knots spline voor VEN+AZA en AZA €68,532 0.74 €92,983 

Three knots spline voor VEN+AZA en AZA €72,787 0.99 €73,583 

EFS: Three knots spline voor VEN+AZA en AZA 

OS: Two knots spline voor VEN+AZA en AZA 
€64,634 0.76 €84,548 

EFS: Three knots spline (VEN+AZA) met HR van 

1.58 voor (AZA) 

OS: Three knots spline (VEN+AZA) met HR van 1.51 

voor (AZA) 

€66,975 0.76 €88,207 

Including TLS costs €72,064 0.97 €74,047 

Including indirect medical costs €87,807 0.97 €90,223 

Most recent incidence adverse events €72,124 0.97 €74,095 
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3.5.4 Value Of Information (VOI) analyse 

De kans dat venetoclax bij een referentiewaarde van €80.000 per QALY 

kosteneffectief is 65% (gebaseerd op de PSA). De kosten van onzekerheid 

(Expected Value of Perfect Information; EVPI) kan worden uitgedrukt per patiënt of 

voor de gehele patiëntenpopulatie. Voor venetoclax + HMA bedraagt de EVPI per 

patiënt €3.494 (Figuur 11). Derhalve bestaat er bij een referentiewaarde van 

€80.000 per QALY naar verwachting substantieel risico om een beslissing te nemen 

die niet kosteneffectief zal zijn. Bij een referentiewaarde van €80.000 per QALY is er 

namelijk relatief veel onzekerheid over de kosteneffectiviteit van venetoclax . Het is 

belangrijk om te realiseren dat niet alle onzekerheden in de PSA zijn gereflecteerd 

(bijvoorbeeld structurele onzekerheid) en dat de EVPI de impact van deze 

onzekerheden dus niet reflecteert. Daarnaast dient vermeld te worden dat deze 

EVPI conditioneel is op de huidige ICUR, en dus de huidige prijs van venetoclax + 

HMA in het model. 

 

 

 
Figuur 11: Resultaten van de VOI analyse, populatie EVPI curve 
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4 Discussie en Conclusies 

Eindconclusie 

Zorginstituut Nederland concludeert na advisering door de WAR dat de 

kosteneffectiviteitsanalyse van venetoclax bij de behandeling van acute myeloïde 

leukemie van voldoende methodologische kwaliteit is.  

 

Voor de 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 methodologie van de kosteneffectiviteitsanalyse sluit niet aan op het 

referentiekader (richtlijn economische evaluaties) bij de volgende onderdelen: 

− De gemiddelde behandelduur lijkt niet optimaal te zijn aangepast in de 

basecase van het nieuw aangeleverde farmaco-economisch model. De 

gemiddelde behandelduur is “kunstmatig” aangepast zodat de “area under 

the curve” van de “time on treatment” curve uitkomt op 10,76 cycli in lijn 

met de gemiddelde behandelduur (in cycli) gerapporteerd in de VIALE-A 

studie. Hierdoor komt de ICER lager uit dan in het eerdere ingediende 

farmaco-economische model (€67.128 vs. €74.018 per QALY). Dit is het 

gevolg van het kunstmatig toepassen van een gemiddelde behandelduur 

van 10,76 cycli, waardoor de “time on treatment” curve een rechthoekige 

vorm aanneemt en na 12 cycli geen enkele patiënt meer in behandeling is. 

In het oude farmaco-economisch model wordt er op basis van de mediane 

behandelduur, een “time on treatment” curve geschat aan de hand van de 

exponentiele distributie, waarbij de “area under the curve” gelijkstaat aan 

11,4 cycli (gemiddelde behandelduur). Daarnaast heeft de curve een 

logische vorm ten opzichte van de curve in het nieuwe model. Hierdoor 

loopt het aantal patiënten dat nog in behandeling is geleidelijk af, waarbij 

er pas na 56 cycli geen enkele patiënt meer behandeld wordt. Volgens het 

Zorginstituut komt dit beter overeen met de praktijk. Daarnaast geeft het 

Zorginstituut de voorkeur aan een conservatieve schatting van de ICER 

(€74.018 i.p.v. €67.128 per QALY). Daarom rapporteert het Zorginstituut 

de resultaten uit het eerder ingediende model.  

− Statistische gegevens van de extrapolatie van de “time on treatment” 

curve lijken te ontbreken. Er is gebruik gemaakt van de mediaan om de 

curve te extrapoleren. Echter, het Zorginstituut prefereert het 

extrapoleren van ruwe data in vorm van een Kaplan-Meier curve aan de 

hand van verschillende parametrische distributies. Dit stelt het 

Zorginstituut in de mogelijkheid om te evalueren welke van de gebruikte 

distributies het beste overeenkomt met geobserveerde data uit de VIALE-

A studie. Het is op dit moment niet mogelijk om een visuele inspectie van 

de curve uit te voeren alsook het evalueren van de statistische fit van 

deze curves.  

− Voor zowel PFS als OS worden twee verschillende typen modellen gebruikt 

in de basecase. Zo wordt bijvoorbeeld voor de OS een spline met 3 knots 

gebruikt voor de VEN+AZA arm en exponentieel voor AZA arm. Zoals in 

het TSD14 NICE document wordt aangegeven, is voor het fitten van een 
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ander type parametrisch model een substantiële rechtvaardiging nodig, 

zoals een ander ziektebeloop. In principe heeft de voorkeur om separate 

parametrische modellen van hetzelfde type te fitten. Als de 

registratiehouder geen rechtvaardiging heeft ziet het Zorginstituut graag 

dat hetzelfde type model wordt gebruikt in de basecase met een 

verklaring waarom voor dit type model wordt gekozen. De 

registratiehouder heeft het gebruik van dezelfde soort modellen 

inzichtelijk gemaakt met behulp van scenarioanalyses.   

 

De kosteneffectiviteitsanalyse is volgens Zorginstituut Nederland niet transparant op 

een enkel aspect: 

− De proportional hazard assumptie is niet getoetst. De argumentatie 

waarom dit niet gedaan is, is summier en het is niet duidelijk wat voor 

effect dit heeft op de uitkomst. De registratiehouder heeft de assumptie 

niet getoetst maar in plaats daarvan scenarioanalyses bijgevoegd om het 

effect van verschillende distributies inzichtelijk te maken. 
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BIJLAGE A 
Tabel A: parameters die zijn gevarieerd in de univariate gevoeligheidsanalyse (niet geüpdatet 
door registratiehouder) 

Parameter Base 

case 

input 

Lower 

bound 

input 

Upper 

bound 

input 

Lower 

bound 

ICUR 

Upper 

bound 

ICUR 

Patient characteristics      

Age 76.00 61.00 90.00 € 73,153 € 85,988 

Proportion of female  0.42 0.34 0.50 € 74,048 € 74,013 

Body weight 72.90 58.61 87.19 € 74,045 € 74,017 

Body surface area 1.81 1.46 2.16 € 74,031 € 74,031 

Progression-free survival* 

Distribution used for EFS 

parametric function: 

Exponential 

Multiple inputs varied € 85,223 

Distribution used for EFS 

parametric function: 

Weibull 

Multiple inputs varied € 82,810 

Distribution used for EFS 

parametric function: Log-

logistic 

Multiple inputs varied € 68,990 

Distribution used for EFS 

parametric function: Log-

normal 

Multiple inputs varied € 68,243 

Distribution used for EFS 

parametric function: 

Gompertz 

Multiple inputs varied € 67,533 

Distribution used for EFS 

parametric function: 

Generalized Gamma 

Multiple inputs varied € 73,750 

Distribution used for EFS 

parametric function: 

Spline with Single Knot 

Multiple inputs varied € 79,596 

Distribution used for EFS 

parametric function: 

Spline with Two Knots 

Multiple inputs varied € 80,438 

Distribution used for EFS 

parametric function: 

Spline with Three Knots 

Multiple inputs varied € 74,128 

Distribution used for EFS 

parametric function: 

Spline with Four Knots 

Multiple inputs varied € 74,700 

Overall survival* 

Distribution used for OS 

parametric function: 

Exponential 

Multiple inputs varied € 110,662 

Distribution used for OS 

parametric function: 

Weibull 

Multiple inputs varied € 84,775 

Distribution used for OS 

parametric function: Log-

logistic 

Multiple inputs varied € 72,337 

Distribution used for OS Multiple inputs varied € 69,068 
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Parameter Base 

case 

input 

Lower 

bound 

input 

Upper 

bound 

input 

Lower 

bound 

ICUR 

Upper 

bound 

ICUR 

parametric function: Log-

normal 

Distribution used for OS 

parametric function: 

Gompertz 

Multiple inputs varied € 55,931 

Distribution used for OS 

parametric function: 

Generalized Gamma 

Multiple inputs varied € 61,974 

Distribution used for OS 

parametric function: 

Spline with Single Knot 

Multiple inputs varied € 72,311 

Distribution used for OS 

parametric function: 

Spline with Two Knots 

Multiple inputs varied € 84,420 

Distribution used for OS 

parametric function: 

Spline with Three Knots 

Multiple inputs varied € 73,488 

Distribution used for OS 

parametric function: 

Spline with Four Knots 

Multiple inputs varied € 70,056 

CR/CRi rates 

CR/CRi rates - venetoclax 

combination therapies 
Multiple inputs varied € 74,382 € 73,683 

CR/CRi rates -comparator 

therapies 
Multiple inputs varied € 73,826 € 74,237 

Utilities 

Health state utility - EFS 

with CR/CRi 
0.77 0.75 0.80 € 75,673 € 72,459 

Health state utility - EFS 

without CR/CRi 
0.72 0.69 0.74 € 74,100 € 73,962 

Health state utility - PD 0.62 0.59 0.66 € 75,330 € 72,776 

AE disutility - venetoclax 

combination therapies 
Multiple inputs varied € 73,672 € 74,393 

AE disutility - 

comparators 
Multiple inputs varied € 74,337 € 73,727 

Treatment costs 

Treatment costs - 

venetoclax combination 

therapies 

Multiple inputs varied € 58,123 € 89,939 

Treatment costs - 

comparators 
Multiple inputs varied € 78,765 € 69,297 

Median treatment 

duration - venetoclax 

combination therapies 

Multiple inputs varied € 57,815 € 89,969 

Median treatment 

duration - comparators 
Multiple inputs varied € 79,075 € 69,037 

Subsequent treatment costs 

Subsequent treatment 

costs - venetoclax 

combination therapies 

Multiple inputs varied € 73,605 € 74,457 
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Parameter Base 

case 

input 

Lower 

bound 

input 

Upper 

bound 

input 

Lower 

bound 

ICUR 

Upper 

bound 

ICUR 

Subsequent treatment 

costs - comparators 
Multiple inputs varied € 74,471 € 73,591 

Subsequent HSCT rates - 

venetoclax combination 

therapies 

Multiple inputs varied € 73,877 € 74,185 

Subsequent HSCT rates - 

comparators ± 25% 
Multiple inputs varied € 74,183 € 73,879 

AE costs 

AE costs - venetoclax 

combination therapies 
Multiple inputs varied € 72,646 € 75,416 

AE costs - comparators Multiple inputs varied € 75,177 € 72,885 

Medical costs and terminal care costs 

EFS with CR/CRi medical 

costs - venetoclax 

combination therapies 

Multiple inputs varied € 72,485 € 75,577 

EFS with CR/CRi medical 

costs - comparators 
Multiple inputs varied € 74,332 € 73,730 

EFS without CR/CRi 

medical costs - 

venetoclax combination 

therapies 

Multiple inputs varied € 70,398 € 77,664 

EFS without CR/CRi 

medical costs - 

comparators  

Multiple inputs varied € 74,903 € 73,159 

PD medical costs  Multiple inputs varied € 71,927 € 76,135 

Terminal costs  € 4,922 € 3,691 € 6,152 € 74,091 € 73,971 
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