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tumorresectie bij volwassenen met stadium IB-IIIA NSCLC met  

EGFR-mutaties 

 

 

 

Geachte heer Blokhuis,  

 

Zorginstituut Nederland adviseert u over osimertinib (Tagrisso®) als 

monotherapie bij de adjuvante behandeling na volledige tumorresectie bij 

volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellig longcarcinoom met 

tumoren met epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon 19-deleties of exon-21 

(L585R)-substitutiemutaties. Aanleiding voor dit advies vormde de plaatsing van 

genoemd middel voor de betreffende indicatie in de pakketsluis voor dure 

geneesmiddelen. 

 

Zorginstituut Nederland is tot de conclusie gekomen dat osimertinib voor de 

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

en praktijk’. Het gaat hier om een effectief geneesmiddel dat zorgt voor een 

aanzienlijke verlenging van de ziektevrije periode. 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 osimertinib 

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. 

 

Wij 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.  
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Het Zorginstituut heeft osimertinib 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 

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 standaardbehandeling voor het resectabele niet-kleincellig longcarcinoom is de 

chirurgische verwijdering van de tumor met een systematische mediastinale 

lymfeklierdissectie. Deze behandeling wordt beschouwd als een curatieve 

behandeling. Na de tumorresectie, eventueel gevolgd door adjuvante 

chemotherapie, volgt een actief volgen beleid. Osimertinib, een EGRF-tyrosine 

kinaseremmer (TKI), is voor de genoemde indicatie onderzocht in één 

gerandomiseerde, gecontroleerde, fase3-studie (ADAURA) met het actief volgen 

beleid als vergelijkende arm.  

De resultaten zijn gebaseerd op een ongeplande interim-analyse waarbij er sprake 

was van immature data. De data van de ADAURA-studie zijn te immatuur om een 

uitspraak te kunnen doen over het effect van osimertinib op algehele overleving: 

het is nog zeer onzeker wat het effect van osimertinib op de algehele overleving 

is. Het is ook nog onzeker of behandeling met osimertinib invloed heeft op de 

kwaliteit van leven.  

De ongeplande interim-resultaten laten al wel zien dat osimertinib een klinisch 

relevant effect heeft op de ziektevrije overleving. Dit betekent dat osimertinib 

zorgt voor een langer uitstel van terugkeer van de aandoening dan wanneer het 

actief volgen beleid wordt ingezet en daarmee een uitstel van progressie naar 

mogelijk een veel ernstiger ziektebeeld. De mediane ziektevrije overleving was 

nog niet bereikt in de osimertinib-groep; in de actief volgen arm was de mediane 

ziektevrije overleving al wel bereikt en deze bedroeg 27,5 maanden in. Dit geeft 

een hazard ratio (HR) van 0,20 (99,12% BI: 0,14-0,30) en voldoet hiermee aan 

de PASKWIL-criteria voor adjuvante behandeling van de commissie BOM. De 

immaturiteit van de data is voor de commissie BOM reden om haar positieve 

advies over osimertinib als voorlopig te bestempelen. Aanvullende analyses met 

meer mature data worden in 2024 verwacht. 

 

Veel voorkomende ongunstige effecten die worden veroorzaakt door osimertinib 

zijn diarree, huiduitslag, paronychia, droge huid en stomatitis. Bij de behandeling 

met osimertinib traden meer interventiegerelateerde ongunstige effecten op en 

staakten meer patiënten de behandeling dan bij patiënten die alleen het actief 

volgen beleid ontvingen. Beide incidenties zijn vooralsnog laag (<10%). 

 
  

                                                
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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Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat osimertinib als 

monotherapie bij de adjuvante behandeling na volledige tumorresectie bij 

volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellig longcarcinoom met 

tumoren met epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon 19-deleties of exon-21 

(L585R)-substitutiemutaties een therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte 

van het actief volgen beleid. Daarmee voldoet osimertinib aan de stand van de 

wetenschap en praktijk. De genoemde onzekerheden zijn meegewogen in het 

oordeel over de stand van de wetenschap en praktijk.   

 

Budgetimpact 

Toepassing van osimertinib bij de genoemde indicatie zal gepaard gaan met 

meerkosten die geraamd worden op € 13,9 miljoen in het derde jaar na opname 

in het pakket. Het gaat om 79 patiënten in het eerste jaar tot 106 patiënten in het 

derde jaar.  

 

Kosteneffectiviteit 

De aangeleverde kosteneffectiviteitsanalyse is van voldoende methodologische 

kwaliteit. De ICER is € 14.884 per QALY ten opzichte van het actief volgen en is 

bij de hier relevante referentiewaarde van € 50.000 per QALY kosteneffectief.  

 

Overige overwegingen 

Osimertinib wordt reeds vergoed voor verschillende indicaties waaronder de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellig longkanker met activerende EGFR-mutaties. Voor 

deze indicatie is een financieel arrangement afgesloten dat loopt tot 2024.   

De huidige beoordeling betreft een verschuiving van de inzet van osimertinib naar 

een eerdere plek in de behandeling en in een eerder stadium van de aandoening. 

Er is onzekerheid of het eerder inzetten van osimertinib uiteindelijk leidt tot 

algehele overlevingswinst ten opzichte van het huidige behandelingsalgoritme 

waarbij osimertinib later wordt ingezet.  

 

Pakketadvies 

Het Zorginstituut adviseert u om osimertinib 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. Het gaat hier 

om een effectief middel met een gunstige kosteneffectiviteit. Er zijn echter 

onzekerheden over de te behalen overlevingswinst, kwaliteit van leven en duur 

van de behandeling. Deze onzekerheden hebben wij meegewogen in ons advies. 

Het Zorginstituut adviseert u daarom om te onderhandelen over de prijs. 

Daarnaast wordt osimertinib al voor meerdere indicaties vergoed. Dit betekent dat 

de registratiehouder al grotendeels is gecompenseerd voor de inspanningen die 

hij heeft moeten leveren om het middel op de markt te brengen. Dit ondersteunt 

het argument dat een lagere prijs kan en moet worden betaald.  

Indien mature gegevens beschikbaar komen over de algehele overleving, kwaliteit 

van leven en behandelduur zal het Zorginstituut osimertinib bij de genoemde 

indicatie indien nodig herbeoordelen. 

 

 
  



 

 

 

  

 

 Pagina 4 van 4 

 

Zorginstituut Nederland 

Zorg 

Geneesmiddelen 

 
Datum 

15 november 2021 
 

Onze referentie 

2021041515 

 

Gepast gebruik en registratie 

Wanneer het gebruik van osimertinib wordt overwogen als adjuvante behandeling 

na volledige tumorresectie bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom, is het 

om in aanmerking te komen voor behandeling met osimertinib belangrijk dat er 

een positieve EGFR-mutatiestatus wordt aangetoond in het tumorweefsel met 

behulp van een gevalideerde test in een klinisch laboratorium. Het Zorginstituut 

verwacht geen relevante risico’s omtrent gepast gebruik omdat er al ervaring is 

met het testen en het gebruik van EGFR-TKI’s. De behandeling van osimertinib 

moet gecontinueerd worden tot terugkeer van de aandoening of tot het optreden 

van onacceptabele toxiciteit. Een behandelduur langer dan drie jaar is echter niet 

onderzocht.  

 

Er is in Nederland geen landelijk longkankerregister waarin gegevens worden 

verzameld om de doelmatig inzet voldoende te kunnen volgen. Gezien het grote 

aantal dure geneesmiddelen dat wordt ingezet voor de behandeling van 

longkanker, ziet het Zorginstituut het belang van het tot stand komen van een 

landelijk longkankerregister.   

 

Evaluatie  

Als osimertinib voor de genoemde indicatie in het verzekerde pakket instroomt, 

zal het Zorginstituut het gebruik van osimertinib monitoren. Wij zullen u uiterlijk 

in 2025 informeren over onze bevindingen. Zorginstituut Nederland kijkt hierbij 

naar de volgende punten in de context van het behandellandschap:  

•  de overeenkomst van de oorspronkelijke schatting van het aantal patiënten 

met het feitelijk behandelde aantal;  

• de kostenontwikkeling ten opzichte van de oorspronkelijke raming. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Sjaak Wijma 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 



2021041472 

 

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

(Tagrisso®) als adjuvante behandeling na volledige tumorresectie bij volwassenen 

met stadium 1B-IIIA niet- kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren met 

epidermale groeifactorreceptor (EGFR)-mutaties 

 

De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur (RvB) van het Zorginstituut 

over voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de pakketcriteria en kijkt of 

de uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn. Daarbij kijkt zij zowel naar de belangen 

van de patiënten die in aanmerking komen voor vergoeding van een bepaalde interventie, als 

naar de belangen van patiënten met andere aandoeningen en van premiebetalers. Zij doet dit 

vanuit het principe dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst dient op te leveren 

voor de gehele bevolking. 

Om hier een uitspraak over te kunnen doen, hanteert de commissie zogenaamde 

referentiewaarden voor de kosteneffectiviteit. Deze referentiewaarden moeten worden opgevat 

als maximale bedragen die we als samenleving per gewonnen levensjaar willen investeren in 

een behandeling. Gaan we daarboven zitten, dan is er sprake van verdringing. Dat betekent 

dat voor hetzelfde bedrag meer gezondheidswinst kan worden verkregen door het aan andere 

behandelingen uit te geven. Er moeten dus hele goede redenen zijn om een kosteneffectiviteit 

gelijk aan de referentiewaarde of zelfs meer dan de referentiewaarde te accepteren.  

 

De commissie heeft in haar vergadering van 22 oktober 2021 gesproken over de vraag of 

osimertinib bij de hierboven genoemde indicatie opgenomen dient te worden in de 

basisverzekering. Osimertinib is al beschikbaar voor patiënten met niet-kleincellige longkanker 

in een latere behandellijn. Bij deze bespreking betreft het behandeling van patiënten bij wie in 

een vroeg stadium NSCLC met een EGFR mutatie is gediagnosticeerd om zo de kans op 

terugkeer van de ziekte te proberen te voorkomen.  

 

Inspraak 

Tijdens de vergadering hebben de patiëntenorganisaties Longkanker Nederland en de 

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (gezamenlijk) en de fabrikant gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid tot inspreken. Hieronder volgt een samenvatting van hetgeen zij 

hebben ingebracht. 

“De patiëntenorganisaties hopen dat door patiënten in een veel eerder stadium met dit middel 

te behandelen terugkeer van de ziekte en daarmee progressie naar een veel ernstiger 

ziektebeeld, en daarmee ook verlies van kwaliteit van leven, kan worden uitgesteld of 

voorkomen. Hierdoor kan de inzet van zwaardere en duurdere vervolgbehandelingen mogelijk 

aanzienlijk worden uitgesteld en bij een deel van de patiënten mogelijk zelfs voorkómen. De 

patiëntenorganisaties pleiten daarom voor snelle beschikbaarheid van het middel.”  

“De fabrikant stelt dat dit middel tot een risico reductie van 80% leidt op progressievrije 

overleving (progression free survival) , dat het kosteneffectief is in relatie tot de 

referentiewaarde en dat het inmiddels ook een positief advies van de beroepsgroep (CieBOM) 

heeft gekregen.” 

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

van de commissieleden beantwoord. Deze gingen over het mogelijke risico dat patiënten bij 

vroege behandeling met het middel resistentie ontwikkelen, over de beperkte toegevoegde 

waarde van chemotherapie, over de mogelijkheid dat er patiënten worden overbehandeld 

omdat zij misschien met een kortere behandelduur hetzelfde effect kunnen bereiken, over de 

oplopende kosten van osimertinib door indicatie-uitbreidingen en over het belang van 

registratie en de problemen die er zijn rond de financiering van registraties in zijn 

algemeenheid.   

 

 

 

 



Advies 

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

 een effectieve behandeling, waarbij er onzekerheid is of het eerder inzetten van het 

middel ook aan het eind van het traject daadwerkelijk tot overlevingswinst leidt; 

 een kosteneffectieve behandeling (de ICER is 14.884 bij een referentiewaarde van 

50.000 euro per QALY die bij de middelste ziektelast categorie het uitgangspunt is). 

De commissie merkt daarbij wel op dat zij de kosten per patiënt per jaar nog steeds 

erg hoog vindt (68.697 euro) en dat de kosten van de vergelijkende behandeling ook 

erg hoog zijn omdat osimertinib daar wordt ingezet op het moment dat sprake is van 

progressie van de ziekte.  

 een indicatie-uitbreiding waarbij over eerdere indicaties een prijsafspraak is gemaakt 

met VWS. 

 

De commissie komt tot een positief advies, maar vanwege bovenstaande punten onder de 

voorwaarde dat er minimaal wordt aangesloten bij de prijs die is onderhandeld voor eerdere 

indicaties, en zelfs nog lager. Lager omdat een aanzienlijke prijsreductie rechtvaardig is 

aangezien de verwachting is dat met de vergoeding van eerdere indicaties de gedane 

investeringen al grotendeels zijn terugverdiend. 

Verder adviseert de commissie om in de toekomst bij prijsonderhandelingen over een nieuw 

middel al rekening te houden met mogelijk toekomstige indicaties waarbij aanzienlijke 

prijsreductie vereist kan worden i.v.m. de beperkte investeringen door de fabrikant bij 

indicatie-uitbreidingen. 

 

Tot slot dringt de commissie aan op de totstandkoming van een onafhankelijk register. 

Ondanks dat de commissie dit al vele malen heeft geadviseerd, komen registraties door 

kennelijke problemen over de financiering niet van de grond. Hierdoor is het niet goed 

mogelijk de maatschappelijke opdracht uit te voeren om te zorgen voor een doelmatig 

verzekerd pakket. 
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Afkorting Omschrijving 

BCRP Borstkankerresistentie-eiwit 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 

DFS Ziektevrije overleving (disease free survival) 

EMA European Medicine Agency 

EPAR European public assessment reports 

Ex19del Exon-19 deletie 

FU Follow up 

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation 

HR Hazard ratio 

MCID Minimaal klinisch relevant verschil (minimal clinically 

important difference) 

NSCLC Niet-kleincellige longkanker 

OS Algehele overleving (overall survival) 

P-gp P-glycoproteïne  

RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

RR Relatieve risico (risk ratio) 

SCLC Kleincellige longkanker 

SF-36 PCS/MCS Short-Form 36 fysieke/mentale componentscore 

SBRT Stereotactische radiotherapie 

SMD Gestandaardiseerde gemiddelde verschil (standardized mean 

difference) 

SmPC Samenvatting van de productkenmerken 

TKI Tyrosine kinase remmer (inhibitor) 

TNM-classificatie Tumor/node/metastasis classificatie 

WAR Wetenschappelijke Adviesraad 

WHO World Health Organization 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van osimertinib (Tagrisso®) als adjuvante 

behandeling na volledige tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA 

niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren met epidermale 

groeifactorreceptor (EGFR) exon-19-deleties (Ex19del) of exon-21 (L858R) 

substitutiemutaties. Osimertinib is daarbij vergeleken met placebo op de criteria 

gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. 

Zorginstituut Nederland heeft zich hierbij laten adviseren door haar 

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 

 

De huidige standaardbehandeling van patiënten die een volledige tumorresectie 

hebben ondergaan en eventueel adjuvant zijn behandeld met chemotherapie, 

bestaat uit ‘actief volgen’. Hierbij worden patiënten regelmatig gecontroleerd op 

terugkeer van de ziekte, maar patiënten krijgen geen medicamenteuze behandeling. 

In deze beoordeling is osimertinib daarom vergeleken met placebo.  

 

De effectiviteit van osimertinib bij de bovengenoemde indicatie is onderzocht in één 

gerandomiseerde, gecontroleerde, fase-3 studie (ADAURA). De resultaten van deze 

studie laten zien dat het nog zeer onzeker is wat het effect van osimertinib op de 

algehele overleving is. Deze onzekerheid wordt met name veroorzaakt, doordat de 

resultaten zijn gebaseerd op een ongeplande interim-analyse waarbij er sprake was 

van zeer immature data. Daarnaast laten de resultaten wel zien dat osimertinib 

waarschijnlijk een aanzienlijk klinisch relevant effect heeft op de ziektevrije 

overleving. Omdat het gevonden effect op de ziektevrije overleving aanzienlijk is, 

geldt bij deze cruciale uitkomstmaat een middelmatige kwaliteit van bewijs, 

ondanks dat er sprake is van een ongeplande interim analyse. Het is nog onzeker of 

behandeling met osimertinib invloed heeft op de kwaliteit van leven. Aanvullende 

analyses met meer mature data worden in 2024 verwacht. 

 

Veel voorkomende ongunstige effecten die worden veroorzaakt door osimertinib zijn  

diarree, huiduitslag, paronychia, droge huid en stomatitis. Uit de resultaten van de 

ADAURA studie blijkt dat behandeling met osimertinib resulteert in een klinisch 

relevante verhoging van incidentie interventiegerelateerde ernstige ongunstige 

effecten en ook in een klinisch relevante verhoging van de incidentie patiënten die 

de behandeling staakt vanwege interventiegerelateerde ongunstig effecten 

vergeleken met placebo. Beide incidenties zijn alsnog laag (<10%). Daarnaast is het 

gebruiksgemaakt van osimertinib hoog (éénmaal daags één tablet, oraal).  

 

 

Osimertinib als adjuvante behandeling na volledige tumorresectie bij volwassen 

patiënten met stadium IB-IIIA NSCLC met tumoren met EGFR-mutaties (Ex19del of 

L858R) voldoet daarom aan de stand van de wetenschap en praktijk. 

 

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 27 

september 2021. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van osimertinib als 

adjuvante behandeling na volledige tumorresectie bij volwassen patiënten met 

stadium IB-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren met epidermale 

groeifactorreceptor (EGFR) exon-19-deleties (Ex19del) of exon-21 (L858R) 

substitutiemutaties t.o.v. de standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 

Stofnaam: osimertinib (Tagrisso®), filmomhulde tabletten a 40 en 80 mg 

osimertinib (als mesilaat) [1]. 

Geregistreerde indicatie: Osimertinib is geïndiceerd als monotherapie als 

adjuvante behandeling na volledige tumorresectie bij volwassen patiënten met 

stadium IB-IIIA NSCLC met tumoren met EGFR-mutaties (Ex19del of L858R) [1]. 

Claim van de registratiehouder: Osimertinib als adjuvante behandeling na 

volledige tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA NSCLC met 

tumoren met EGFR-mutaties (Ex19del of L858R) heeft een therapeutische 

meerwaarde ten opzichte van ‘actief volgen’. 

Doseringsadvies: De aanbevolen dosering is 80 mg eenmaal daags. In de 

adjuvante setting dient de behandeling met osimertinib gecontinueerd te worden 

tot terugkeer van de ziekte of tot het optreden van onacceptabele toxiciteit. Een 

behandelduur van langer dan 3 jaar is echter niet onderzocht [1].  

Samenstelling: Beige biconvexe en ronde/ovale filmomhulde tabletten 

verkrijgbaar in twee sterktes in aluminium blisterverpakkingen van 28 of 30 stuks 
[1].  

Werkingsmechanisme: Osimertinib is een tyrosine-kinase remmer (TKI). Het 

middel is een irreversibele remmer van epidermale-groeifactorreceptoren 

(EGFR's) met sensibiliserende mutaties (EGFRm) en de TKI-resistente mutatie 

T790M [1]. 

Bijzonderheden: Osimertinib is reeds geregistreerd voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde NSCLC met activerende EGFR-mutaties en voor de behandeling 

van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met 

een EGFR T790M-mutatie [1]. Voor de eerstgenoemde indicatie is een financieel 

arrangement afgesloten wat loopt tot 2024. 

 

1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

Longkanker wordt beschreven als ongeremde celgroei (kanker) in weefsels van de  

longen. Er zijn grofweg twee verschillende typen longkanker; kleincellige longkanker  

(SCLC) en NSCLC. In de meeste gevallen betreft het NSCLC. NSCLC is weer onder 

te verdelen in verschillende histologische subtypes, namelijk plaveiselcelcarcinoom 

en non-plaveiselcelcarcinoom (waaronder adenocarcinoom, grootcellig carcinoom en 

ongedifferentieerd carcinoom). Longkanker is volgens de World Health Organization 

(WHO) bij 71% van de gevallen toe te schrijven aan blootstelling aan 

sigarettenrook. Andere risicofactoren zijn blootstelling aan asbest, arsenicum, 

radongas en non-tabak gerelateerde polycyclische aromatische koolwaterstoffen [2]. 

 
Bij ongeveer 10-15% van de patiënten met een non-plaveiselcelcarcinoom is er 
sprake van een activerende mutatie van het epidermale growth factor receptor 
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(EGFR-)gen. Bij een dergelijke mutatie kunnen de intracellulaire 
signaaltransductieroutes geactiveerd worden, ook in afwezigheid van het ligand (de 
groeifactor). Tevens kan er sprake zijn van verhoogde expressie van EGFR. De 
meest voorkomende activerende mutaties zijn deleties in exon 19 (48%) en een 

puntmutatie in exon 21 (L858R, 43%) [3, 4]. EGFR-mutaties treden vaker op bij 

vrouwen, patiënten die nooit hebben gerookt en bij patiënten met Aziatische 

achtergrond [5].  

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

Longkanker kan veel verschillende klachten veroorzaken, afhankelijk van de plaats 

en grootte van de tumor en van eventuele uitzaaiingen. De klachten kunnen te 

maken hebben met de luchtwegen zoals veranderingen in het hoestpatroon, het 

ophoesten van bloed, kortademigheid, vaak terugkerende longontsteking, 

aanhoudende heesheid en zeurende pijn in de borststreek, rug of bij de schouders. 

Maar ook verminderde eetlust, algehele malaise en gewichtsverlies kunnen zich in 

een vroeg stadium al manifesteren [6]. 

 

Het ziektestadium van longkanker loopt van stadium I tot IV, waarbij er globaal 

gezien in stadium I sprake is van een tumor <4 cm zonder metastasen en 

lymfeklierbetrokkenheid, in stadium II van een tumor tussen de 4 en 5 cm én 

lymfeklierbetrokkenheid óf van een tumor tussen de 5 en 7 cm, in stadium III van 

uitgebreidere lymfekliermetastasen of een tumor van >7 cm en in stadium IV van 

aftstandsmetastasen. Het onderscheid tussen stadium IIIA en IIIB NSCLC wordt 

gemaakt op basis van de locatie van de verschillende afstandsmetastasen [7]. Voor 

de exacte stadiëring wordt gebruik gemaakt van de 8ste editie van de TNM-

classificatie (tumor, node, metastasis) die ontwikkeld is door de American Joint 

Committee on Cancer [8].  

 

De 5-jaarsoverleving is gemiddeld 61% in stadium I, 42% in stadium II, 19% in 

stadium III en slechts 3% in stadium IV [9]. De laatste jaren komen er echter steeds 

meer behandelopties beschikbaar, waardoor de verwachting is dat de 5-

jaarsoverleving zal toenemen. 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

Volgens het IKNL waren er in 2020 ongeveer 36.000 patiënten in Nederland die 

longkanker hebben of hebben gehad (20-jaarsprevalentie). Daarnaast worden er 

jaarlijks ongeveer 14.000 mensen in Nederland gediagnosticeerd met longkanker, 

waarvan ongeveer 10.000 mensen de diagnose NSCLC krijgen [9]. Er zijn iets meer 

mannen dan vrouwen (55% vs 45%) in Nederland met longkanker. Bij de diagnose 

van NSCLC bevindt 19% van de patiënten zich in stadium I, 8% in stadium II, 11% 

in stadium IIIA, 12% in stadium IIIB en 50% in stadium IV [9]. 

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

De behandeling van resectabele NSCLC wordt zowel in een Nederlandse richtlijn 

(NVALT, 2020) als in een Europese richtlijn (ESMO, 2017) beschreven [10, 7].  

 

De standaardbehandeling voor het resectabele NSCLC is de chirurgische 

verwijdering van de tumor met een systematische mediastinale lymfeklierdissectie. 

Deze behandeling wordt beschouwd als een curatieve behandeling [10, 7]. In stadium 

I wordt 43% chirurgisch behandeld, in stadium II 54% (waarvan 23% in combinatie 

met chemotherapie) en in stadium III 21% (waarbij wordt aangenomen dat alle 

patiënten in stadium IIIA zitten) [9]. Voor kwetsbare patiënten en patiënten met een 

verhoogd operatierisico kan stereotactische radiotherapie (SBRT) worden overwogen 

als behandeling voor stadium I NSCLC. Adjuvante chemotherapie kan worden 

ingezet bij stadium II en III NSCLC en bij stadium IB als de primaire tumor van >4 
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cm is. Patiënten dienen tevens een Eastern Cooperative Oncology Group Performace 

Score (ECOG PS) van 0 of 1 te hebben. De score (range 0-4) geeft een indicatie van 

de ‘fitheid’ van een patiënt, waarbij een hogere score duidt op een lagere 

functionaliteit van de patiënt.  Als adjuvante therapie gaat de voorkeur uit naar een 

duale chemotherapie die in ieder geval cisplatine 30 mg/m2 bevat gedurende 4 cycli 
[10, 7].  

 

Na de tumorresectie, eventueel gevolgd door adjuvante chemotherapie, wordt de 

patiënt elke 6 maanden gedurende 2 jaar gecontroleerd met behulp van een CT-

scan. Daarna vindt deze controle jaarlijks plaats gedurende 3 jaar indien er wordt 

gekozen voor follow-up. Dit wordt ‘actief volgen’ genoemd. Er bestaat dus geen 

adjuvante medicamenteuze behandeling die na een eventuele behandeling met 

chemotherapie kan worden gegeven [10, 7]. Osimertinib zal in deze beoordeling dus 

met placebo worden vergeleken. 

 

In de zeer recent verschenen update van de ESMO richtlijn (2021) wordt adjuvante 

behandeling met osimertinib na volledige tumorresectie bij patiënten met stadium 

IB-IIIA NSCLC (Ex19del of L858R-mutatie) al aanbevolen [11].  

 

De Commissie Beoordeling Oncologische Middelen (CieBOM) van de Nederlandse 

Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) heeft daarnaast zeer recent een 

voorlopig positief advies voor osimertinib als adjuvante behandeling bij patiënten 

met gereseceerd EGFR-gemuteerd NSCLC uitgebracht. Wanneer er meer mature 

gegevens voor de algehele overleving en de kwaliteit van leven beschikbaar zijn, 

kan er een definitief advies door de CieBOM worden uitgebracht [12].  
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Voldoet osimertinib (Tagrisso®) als adjuvante behandeling na volledige 

tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA NSCLC met tumoren met 

EGFR-mutaties (Ex19del of L858R) aan de stand van de wetenschap en praktijk? 

 

2.1.1 PICO 

 

Tabel 1 PICO 

Patiëntenpopulatie Patiënten met stadium IB-IIIA NSCLC met een EGFR-

mutatie (Ex19del of L858R) die een volledige 

tumorresectie hebben ondergaan. 

Interventie Osimertinib 

Controle-interventie Placebo 

Cruciale uitkomsten - Algehele overleving (OS) 

- Ziektevrije overleving (DFS) 

- Kwaliteit van leven 

- Incidentie ernstige ongunstige 

interventiegerelateerde effecten 

- Incidentie stakers vanwege ongunstige 

interventiegerelateerde effecten 

Relevante follow-up duur Bij voorkeur minimaal 3 jaar  

Studiedesign Gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd 

onderzoek 

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

Algehele overleving (OS) 

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

uit naar het meten van algehele overleving (OS) [13].  

 

Klinische relevantiegrens: voor de winst op totale overleving bij adjuvante therapie  

wordt een minimaal percentage van 5% gehanteerd bij een minimale mediane  

follow-up duur van 3 jaar. Indien de winst op overleving tussen de 3 en 5% ligt en  

de hazard ratio lager is dan 0,7, wordt dit ook gezien als klinisch relevant [13].  

 

Ziektevrije overleving 

Aangezien de follow-up tijd voor algehele overleving lang is en het aantal events  

laag is, wordt ziektevrije overleving (disease-free survival, DFS), gedefinieerd als 

tijd van randomisatie tot hetzij ziekterecidief hetzij overlijden ongeacht oorzaak, 

gezien als een opzichzelfstaande en tevens cruciale uitkomstmaat. 

 

Klinische relevantiegrens: een hazard ratio van 0,7 bij een minimale, mediane 

follow-up van 3 jaar wordt als klinisch relevant gezien. Een voorwaarde is dat het 

benodigde aantal events is bereikt ten tijde van data-analyse om de hazard ratio 

(HR) goed te kunnen interpreteren [13].  

  

Kwaliteit van leven  

Kwaliteit van leven beschouwt het Zorginstituut ook als cruciale uitkomstmaat. Er 

zijn diverse generieke instrumenten beschikbaar, zoals de Short Form-36 (SF-36), 

maar er bestaan ook zieke-specifieke vragenlijsten. De SF-36 kan onder worden 

verdeeld in een fysieke component score (PCS) en een mentale component score 
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(MCS). De score loopt van 0 tot 100, waarbij een hogere score een betere kwaliteit 

van leven representeert. Aangezien osimertinib wordt ingezet na een curatieve 

behandeling, is het met name van belang dat de kwaliteit van leven niet 

verslechtert door behandeling met osimertinib.   

 

Klinische relevantiegrens: Een minimaal verschil van 3,1 punten bij de PCS en 3,9 

punten bij de MCS wordt als klinisch relevant beschouwd bij de SF-36 vragenlijst 
[14]. 

 

Incidentie ernstige ongunstige interventiegerelateerde effecten 

Het aantal ernstige ongunstige effecten gerelateerd aan de behandeling wordt als 

een cruciale uitkomstmaat beschouwd. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven 

van de ernstige ongunstige effecten en van de meest frequent voorkomende 

ongunstige effecten die kunnen optreden bij de behandeling met osimertinib.  

 

Incidentie stakers vanwege interventiegerelateerde ongunstige effecten  

Het aantal patiënten wat de behandeling staakt als gevolg van 

interventiegerelateerde ongunstige effecten wordt meegenomen als cruciale 

uitkomstmaat in de Gradebeoordeling. 

 

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

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

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

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

 

2.2 Zoekstrategie 

Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft 

het Zorginstituut in juli 2021 een literatuursearch gedaan naar publicaties over 

osimertinib als adjuvante behandeling na volledige tumorresectie bij volwassen 

patiënten met stadium IB-IIIA NSCLC met tumoren met EGFR-mutaties (Ex19del of 

L858R). De exacte zoekstrategie is weergegeven in bijlage 1. 

 

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

productkenmerken (SmPC) van het registratiedossier en de European Public 

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

 

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 (fase 3) met osimertinib als adjuvante behandeling na volledige 

tumorresectie bij patiënten met stadium IB-IIIA NSCLC met een EGFR-

mutatie (Ex19del of exon-21 (L858R) substitutiemutatie); 

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 12 referenties, waarvan één gepubliceerde studie 

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

selectieproces weer. Daarnaast zijn de EPAR en SmPC van osimertinib geïncludeerd. 

 

 
*betreft de EPAR en SmPC van osimertinib. 

 

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 

ADAURA [15] 

De ADAURA studie van Wu et al. is een gerandomiseerde, dubbelblinde, fase-3 

studie waarin de effectiviteit en veiligheid van osimertinib vergeleken met placebo 

als adjuvante behandeling na complete tumorresectie bij patiënten met stadium IB 

tot IIIA NSCLC met een EGFR-mutatie (Ex19del of L858R). Patiënten mochten 

tevens adjuvant zijn behandeld met chemotherapie, maar behandeling met 

radiotherapie was niet toegestaan. Ook werden patiënten routinematig 

gecontroleerd met behulp van een CT-scan of MRI (i.e. actief volgen). Behandeling 

met osimertinib/placebo kon worden gecontinueerd gedurende 3 jaar, of tot 

terugkeer van de ziekte of tot staken van de behandeling vanwege een geldige 

reden (o.a. vanwege zwangerschap, keuze van de patiënt, ernstige non-

therapietrouw of een ongunstig effect). Geïncludeerde patiënten dienden ECOG PS 0 

of 1 te hebben. Belangrijke exclusiecriteria waren onder andere neo-adjuvante 

behandeling met chemotherapie, eerde behandeling met een EGFR-TKI, 

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 12) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 2)* 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 14) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 14) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 4) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n =10) 

 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 3) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n = 1) 
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aanwezigheid van ernstige/ongecontroleerde systemische ziekte, aanwezigheid van 

bepaalde cardiale aandoeningen (o.a. verlengd QT-interval, hartritmestoornissen of 

hartfalen) en interstitiële longaandoeningen in de voorgeschiedenis.  

 

Stadiëring van NSCLC werd bepaald met behulp van de 7e editie van de AJCC 

tumor-classificering, welke afwijkt van de 8e versie die tegenwoordig in Nederland 

wordt gebruikt. Bepaalde patiënten zouden volgens de 7e versie wel binnen de 

beoogde doelgroep van stadium IB-IIIA patiënten vallen en volgens de 8e versie niet 

(T3N2 patiënten). Het aantal patiënten wat binnen deze groep valt, een EGFR-

mutatie (Ex19del of L858R) heeft én een volledige tumorresectie heeft ondergaan 

en dus in aanmerking zou komen voor osimertinib is waarschijnlijk verwaarloosbaar. 

De inschatting van het aantal T3N2-patiënten wat in aanmerking kan komen voor 

behandeling met osimertinib is weergegeven in budgetimpactanalyse van dit 

pakketadvies.   

 

In totaal werden er 682 patiënten gerandomiseerd naar eenmaal daags 80 mg 

osimertinib (N=339) of naar placebo (N=343), waarbij er werd gestratificeerd op 

basis van ziektestadium, mutatiestatus en afkomst. Op basis van advies van een 

onafhankelijke commissie (IDMC; Independent Data Monitoring Committee) werd 

blindering vroegtijdig opgeheven vanwege het grote voordeel op ziektevrije 

overleving wat werd waargenomen in patiënten die met osimertinib werden 

behandeld. Bij deze ongeplande interimanalyse waren alle geïncludeerde patiënten 

ten minste een jaar gevolgd (29% maturiteit). De mediane behandelduur was 22,5 

maanden (range 0-38 maanden) in de osimertinibgroep en 18,7 maanden (range 0-

36 maanden) in de placebogroep. De primaire uitkomstmaat was ziektevrije 

overleving in de populatie met stadium II-IIIA NSCLC. Secundaire eindpunten waren 

ziektevrije overleving in de gehele populatie (IB-IIIA), algehele overleving, kwaliteit 

van leven en veiligheid. Om een tweezijdige 5% type I-fout te behouden zijn er 

aangepaste betrouwbaarheidsintervallen berekend bij de ziektevrije- en algehele 

overleving.  

 

Bijlage 5 geeft een overzicht van de baselinekenmerken van de geïncludeerde 

studie. 

 

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 de evidence zijn samengevat in het GRADE evidence 

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

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

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

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

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

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

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

 

Algehele overleving 

De mediane follow-up voor algehele overleving was 26,1 maanden in de 

osimertinibgroep en 25,9 maanden in de placebogroep. In totaal waren er 9 

patiënten in de osimertinibgroep (2,7%) vergeleken met 20 patiënten in de 

placebogroep (5,8%) die waren overleden op het moment van data cut-off. De 

mediane algehele overleving was nog niet bereikt (95% BI: NB-NB) in de 
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osimertinibgroep en 48,2 maanden (95% BI: 48,2-NB) in de placebogroep. Dit geeft 

een HR van 0,48 (99,98% BI: 0,12-1,98). 

 

Gradeconclusie:  

Het effect van osimertinib op de algehele overleving is zeer onzeker (bewijs van 

zeer lage kwaliteit). Er is twee maal afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid, 

aangezien de klinische relevantiegrens van 0,70 wordt overschreden en de bovenste 

grens van het betrouwbaarheidsinterval ver boven de 1,00 ligt. Daarnaast is er 

sprake van een ongeplande interim analyse met een zeer lage informatiefractie 

(4,3% maturiteit), waardoor er een grote kans is op overschatting en daarom een 

zeer hoog risico op bias (zie uitleg bij GRADE-tabel in bijlage 7).  

 

Ziektevrije overleving 

De mediane follow-up voor ziektevrije overleving was 22,1 maanden in de 

osimertinibgroep en 16,6 maanden in de placebogroep. In totaal waren er 37 

patiënten in de osimertinibgroep (11%) vergeleken met 159 patiënten in de 

placebogroep (46%) die waren overleden of waarbij de ziekte was teruggekeerd op 

het moment van data cut-off. De mediane ziektevrije overleving was nog niet 

bereikt in de osimertinibgroep (95% BI: NB-NB) en 27,5 maanden in de 

placebogroep (95% BI: 22,0-35,0). Dit geeft een hazard ratio (HR) van 0,20 

(99,12% BI: 0,14-0,30).  

 

Gradeconclusie: 

Osimertinib heeft waarschijnlijk (bewijs van middelmatige kwaliteit) een aanzienlijk 

klinisch relevant effect op de ziektevrije overleving. Ook bij deze uitkomstmaat is er 

sprake is van een ongeplande interimanalyse met een lage informatiefractie (29% 

maturiteit) waardoor er een risico op bias ontstaat. Echter, vanwege het zeer grote 

gevonden effect, wordt er maar één maal afgewaardeerd (zie uitleg bij GRADE-tabel 

in bijlage 7). 

 

Kwaliteit van leven 

De gemiddelde verandering vanaf baseline in SF-36-score van de fysieke component 

was 1,15 punten (SD 7,89) in de osimertinibgroep versus 3,59 punten (SD 6,60) in 

de placebogroep na een follow-up van 96 weken, wat een verschil geeft van 2,44 

punten. De gemiddelde verandering vanaf baseline in SF-36-score van de mentale 

component was 2,06 punten (SD 9,19) in de osimertinibgroep versus 2,82 punten 

(SD 9,93) in de placebogroep, wat een verschil geeft van 0,76 punten.  

 

Na een follow-up van 96 weken ervaarde 25,5% van de patiënten in de 

osimertinibgroep en 16,2% van de patiënten in de placebogroep een klinisch 

significante verslechtering van de kwaliteit van leven, wanneer er werd gekeken 

naar de fysieke component van de SF-36 vragenlijst. Dit geeft een RR van 1,58 

(95% BI: 0,98-2,55). Wanneer er werd gekeken naar de mentale component van de 

SF-36 vragenlijst, ervaarde 26,1% van de patiënten in de osimertinibgroep en 21,8 

% van de patiënten in de placebogroep een klinisch significante verslechtering. Dit 

geeft een RR van 1,20 (95% BI: 0,79-1,82). 

 

Gradeconclusie: 

Door het brede 95% betrouwbaarheidsinterval is het onzeker (bewijs van 

middelmatige kwaliteit) of behandeling met osimertinib resulteert in een klinisch 

relevante effect op de kwaliteit van leven. 

 

3.3.1 Overige overwegingen 

De EMA acht de data omtrent algehele overleving te immatuur om te beoordelen, 

maar in de EPAR wordt opgemerkt dat er geen aanwijzingen zijn dat  
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osimertinib nadelige effecten heeft op de algehele overleving. Vanwege de immature 

data van de ongeplande analyse heeft de EMA de fabrikant verplicht om een 

heranalyse in te dienen met meer mature data voor de algehele overleving, de 

ziektevrije overleving en de andere eindpunten.  Deze aanvullende analyses worden 

verwacht wanneer de ADAURA studie is voltooid in het 2e kwartaal van 2024 [14]. 

 

Er zijn veel Aziatische patiënten geïncludeerd in de studie (64%), waardoor de 

vraag kan worden gesteld in hoeverre deze resultaten representatief zijn voor de 

Nederlandse patiëntenpopulatie. Op basis van de vooraf geplande subgroepanalyse 

van de ADAURA studie lijkt er echter geen verschil in effect op ziektevrije overleving 

te zijn tussen Aziatische en niet-Aziatische patiënten; de HRs waren 0,21 (0,13–

0,31) en 0,15 (0,07–0,28) respectievelijk. Het is daardoor aannemelijk dat de 

resultaten ook voor de Nederlandse situatie representatief zijn.  

 

Uit andere vooraf geplande subgroepanalyses blijkt dat het effect van osimertinib op 

de ziektevrije overleving over het algemeen consistent is in verschillende 

subgroepen. Het effect op ziektevrije overleving in patiënten met stadium IB NSCLC 

en in patiënten met een L858R-mutatie lijkt echter minder overtuigend dan in 

patiënten met stadium II-IIIA NSCLC en in patiënten met een exon-19 deletie, maar 

de HRs zijn nog steeds laag en tevens significant, namelijk 0,39 (95% BI: 0,18–

0,76) voor stadium IB NSCLC en 0,31 (95% BI: 0,18–0,49) voor L858R-mutaties. 

 

In de osimertinibgroep keerde de ziekte meestal lokaal/regionaal terug (6,8%) 

terwijl dat in de placebogroep meestal op afstand was (22,7%). Daarnaast blijkt uit 

een post-hoc analyse dat er bij 4 patiënten in de osimertinib-groep en 33 patiënten 

in de placebogroep sprake was van terugkeer van de ziekte in het centrale 

zenuwstelsel (CNS). Daarnaast keerde bij 4 patiënten in de osimertinibgroep (1,2%) 

versus 18 patiënten in de placebogroep (5,2%) de ziekte lokaal/regionaal én op 

afstand terug. Na 24 maanden was 98% van de osimertinibgroep versus 85% in de 

placebogroep nog in leven zonder terugkeer van de ziekte in het CNS, wat een HR 

geeft van 0,18 (95% BI: 0,10-0,33). Deze resultaten dienen met voorzichtigheid te 

worden geïnterpreteerd, aangezien dit een exploratieve post-hoc analyse was met 

weinig events.  

 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over eventuele vervolgbehandelingen na 

terugkeer van de ziekte. Dit zou van invloed kunnen zijn op de resultaten omtrent 

algehele overleving. Aangezien er op basis van deze interim analyse toch nog geen 

uitspraken te doen zijn over de invloed van osimertinib op de algehele overleving 

vanwege zeer lage kwaliteit van bewijs, is informatie over vervolgbehandelingen 

met name van belang bij latere analyses. 

 

3.4 Ongunstige effecten 

Uit een veiligheidsanalyse met 1479 patiënten met EGFR-mutatie-positieve NSCLC 

blijkt dat de meest frequent gemelde bijwerkingen gerelateerd aan osimertinib 

diarree (47%), huiduitslag (45%), paronychia (33%), droge huid (32%) en 

stomatitis (24%) waren. Osimertinib kon in deze analyse als eerstelijnsbehandeling, 

maar in een latere lijn worden gebruikt. De meeste interventiegerelateerde 

bijwerkingen hadden een ernst van graad 1 of 2. In de onderzoeken kwamen 

interventiegerelateerde bijwerkingen van graad 3 (10%) en graad 4 (0,1%) voor. 

De veiligheidsanalyse is terug te vinden in de SmPC. 
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Tabel 2: Ongunstige effecten van osimertinib bij volwassenen met stadium IB-IIIA 

NSCLC met een EGFR-mutatie bevattende tumor (Ex19del of L858R). 

 Systeem/orgaanklasse Osimertinib 

Zeer vaak 

voorkomend 

(>10%) 

Voedings- en 

stofwisselingsstoornis 

sen 

Verminderde eetlust 

 Maagdarmstelselaandoeningen Diarree, stomatitis 

 Huid- en onderhuidaandoeningen Uitslag, paronychia, droge huid, jeuk 

 Laboratoriumbevindingen Verlaagd aantal leukocyten, neutrofielen, 

lymfocyten en bloedplaatjes 

Vaak voorkomend 

(1-10%) 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 

mediastinum aandoeningen 

Interstitiële longaandoening 

 Huid- en onderhuidaandoeningen Alopecia, urticaria, palmoplantair 

erytrodysesthesiesyndroom 

 Laboratoriumbevindingen Verhoogd bloedcreatinine 

Ernstig  Interstitiële longaandoening, diarree, 

stomatitis, verminderde eetlust, keratitis, 

huidaandoeningen, leukopenie, lymfopenie, 

neutropenie en trombocytopenie. 

 

Incidentie interventiegerelateerde ernstige (graad 3-5) ongunstige effecten 

In de ADAURA studie ervaarden 32 patiënten in de osimertinibgroep (9,5%) en 8 

patiënten in de placebogroep (2,3%) een ernstig ongunstig interventiegerelateerd 

effect. Dit geeft een relatief risico (RR) van 4,07 (95% BI: 1,90-8,71). 

 

Gradeconclusie: 

Behandeling met osimertinib resulteert (bewijs van hoge kwaliteit) in een klinisch 

relevante verhoging van incidentie interventiegerelateerde ernstige ongunstige 

effecten vergeleken met placebo.  

 

Incidentie stakers als gevolg van interventiegerelateerde ongunstige effecten 

In de ADAURA studie staakten 37 patiënten in de osimertinibgroep (11%) en 10 

patienten in de placebogroep (3%) de behandeling vanwege interventiegerelateerde 

ongunstige effecten (ongeacht ernst). Dit geeft een RR van 3,77 (95% BI: 1,90-

7,45).  

 

Gradeconclusie: 

Behandeling met osimertinib resulteert (bewijs van hoge kwaliteit) in een klinisch 

relevante verhoging van incidentie stakers als gevolg van interventiegerelateerde 

ongunstige effecten vergeleken met placebo.  

 

3.4.1 Overige overwegingen 

Bij de ongunstige effecten is er niet afgewaardeerd voor risico op bias, aangezien 

hier geen sprake was van een interim analyse waarbij het vooraf geplande aantal 

events niet behaald was. Aangezien patiënten volgens de SmPC gedurende 3 jaar 

met osimertinib behandeld moeten worden en patiënten in de ADAURA trial 

minimaal 1 jaar zijn gevolgd, zou de incidentie ernstige ongunstige effecten en 

stakers vanwege ongunstige effecten in de praktijk hoger kunnen liggen in verband 

met een langere behandelduur.   
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3.5 Ervaring 

De ervaring met osimertinib is weergegeven in tabel 3. Uit de resultaten van de 

GIP-databank blijkt dat het aantal gebruikers van osimertinib de afgelopen jaren is 

toegenomen. De ervaring is echter nog steeds beperkt aangezien het criterium van 

>100.000 voorschriften of >20.000 patiëntjaren niet wordt behaald [16].  

 

Tabel 3: Ervaring met osimertinib 

 Osimertinib 

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  

 

3.6 Toepasbaarheid 

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

paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid tussen 

de middelen. 

 

Contra-indicaties 

Osimertinib mag niet gelijktijdig met Sint-Janskruid worden gebruikt. 

 

Specifieke groepen 

Uit dieronderzoek is reproductietoxiciteit gebleken. Osimertinib mag daarom niet 

tijdens de zwangerschap worden gebruikt tenzij het klinisch noodzakelijk is.. 

Vrouwen die zwanger kunnen worden, dienen te worden geadviseerd om een 

zwangerschap te voorkomen zolang ze osimertinib innemen; effectieve 

anticonceptie dient te worden gebruikt. Een risico op verminderde blootstelling aan 

hormonale anticonceptiva kan niet worden uitgesloten. Omdat een risico voor 

zuigelingen niet kan worden uitgesloten, moet borstvoeding worden gestaakt tijdens 

behandeling met osimertinib. 

 

Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met een licht of matige 

leverinsufficiëntie (Child-Pugh A of B). Gebruik van osimertinib bij patiënten met 

ernstige leverinsufficiëntie wordt afgeraden in verband met onvoldoende onderzoek 

bij deze patiënten. Ook is er geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met lichte, 

matige of ernstige nierinsufficiëntie. 

 

Interacties 

Krachtige CYP3A4-inductoren  (o.a. fenytoïne, rifampicine en carbamazepine) 

kunnen de blootstelling aan osimertinib verlagen, maar CYP3A4-remmers hebben 

hier waarschijnlijk geen significant invloed op. Osimertinib kan daarnaast de 

blootstelling aan substraten van het borstkankerresistentie-eiwit (BCRP) en P-

glycoproteïne (P-gp) verhogen.  

 

Waarschuwingen en voorzorgen 

Wanneer adjuvante behandeling met osimertinib na een volledige tumorresectie 

wordt overwogen, is het van belang dat er een positieve EGFR-mutatiestatus 

(Ex19del of L858R) wordt aangetoond. Er moet een gevalideerde test in een klinisch 

laboratorium worden uitgevoerd op DNA van het tumorweefsel afkomstig van een 
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biopt of chirurgisch preparaat. 

 

In verband met een verhoogd risico op interstitiële longaandoeningen, Steven 

Johnson’s syndroom, QTc-interval verlenging en keratitis, dienen patiënten en 

behandelaren alert te zijn op symptomen van deze aandoeningen. Bij patiënten met 

cardiale aandoeningen of risicofactoren dient cardiale monitoring overwogen te 

worden. Oudere patiënten (>65 jaar) en patiënten met een laag lichaamsgewicht 

(<50 kg) hebben mogelijk een verhoogd risico op het ontwikkelen van bijwerkingen 

van graad 3 of hoger, waardoor nauwgezette controle wordt aanbevolen. 

  

3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van osimertinib is weergegeven in tabel 4. 

 

Tabel 4: Gebruiksgemak van osimertinib. 

 osimertinib 

Toedieningswijze Oraal, tabletten 

Toedieningsfrequentie Eénmaal daags 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

De effectiviteit van osimertinib als adjuvante behandeling na complete 

tumorresectie bij patiënten met stadium IB-IIIA NSCLC en een EGFR-mutatie 

(Ex19del of L858R) is onderzocht in één gerandomiseerde, gecontroleerde, fase-3 

studie (ADAURA). Na een eventuele adjuvante behandeling met chemotherapie, 

werden patiënten in deze studie behandeld met 80 mg osimertinib of met placebo.  

 

De resultaten van de ADAURA studie laten zien dat het is nog zeer onzeker wat het 

effect is van osimertinib op de algehele overleving. Deze onzekerheid wordt met 

name veroorzaakt, doordat de resultaten zijn gebaseerd op een ongeplande interim-

analyse waarbij er sprake was van zeer immature data. Daarnaast laten de 

resultaten wel zien dat osimertinib waarschijnlijk een aanzienlijk klinisch relevant 

effect heeft op de ziektevrije overleving (HR 0,20 (99,12% BI: 0,14-0,30)). Omdat 

het gevonden effect op de ziektevrije overleving aanzienlijk is, geldt bij deze 

cruciale uitkomstmaat een middelmatige kwaliteit van bewijs, ondanks dat er sprake 

is van een ongeplande interim analyse. Het is nog onzeker of behandeling met 

osimertinib invloed heeft op de kwaliteit van leven. De EMA heeft de fabrikant 

verplicht om aanvullende analyse uit te voeren wanneer er meer mature data 

beschikbaar zijn. Deze analyses worden in het 2e kwartaal van 2024 verwacht. 

 

Veel voorkomende ongunstige effecten die worden veroorzaakt door osimertinib zijn  

diarree, huiduitslag, paronychia, droge huid en stomatitis. Uit de resultaten van de 

ADAURA studie blijkt dat behandeling met osimertinib resulteert in een klinisch 

relevante verhoging van incidentie interventiegerelateerde ernstige ongunstige 

effecten en ook in een klinisch relevante verhoging van de incidentie patiënten die 

de behandeling staakt vanwege interventiegerelateerde ongunstig effecten 

vergeleken met placebo. Beide incidenties zijn alsnog laag (<10%). Daarnaast is het 

gebruiksgemaakt van osimertinib hoog (éénmaal daags één tablet, oraal).  

 

4.2 Eindconclusie 

Osimertinib als adjuvante behandeling na volledige tumorresectie bij volwassen 

patiënten met stadium IB-IIIA NSCLC met tumoren met EGFR-mutaties (Ex19del of 

L858R) voldoet daarom aan de stand van de wetenschap en praktijk. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

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

zoektermen: 

 

"osimertinib"[Title/Abstract] AND ("resectable"[Title/Abstract] OR 

"resected"[Title/Abstract]) AND "NSCLC"[Title/Abstract]  

 

Bovenstaande search leverde 12 hits op. Hiervan werd één artikel geïncludeerd van 

Wu et al. (2020), welke betrekking had op de ADAURA studie [15]. Daarnaast werden 

ook de EPAR en SmPC van osimertinib geïncludeerd [14, 1]. 
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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  

Wu, 2020 [15] Gerandomiseerde, 

gecontroleerde, 

dubbelblinde, fase-3 

studie. 

 

Mediane follow-up 

voor DSF bij 

interimanalyse: 22,1 

maanden 

(osimertinib) vs 16,6 

maanden (placebo) 

N=682 

 

OSI= 339 

PCB= 343 

• ≥18 jaar (≥20 jaar in Japan/Taiwan) 

•  Stadium IB-IIIA NSCLC 

• ECOG PS 0-1 

• Complete tumorresectie gehad 

• Bevestigde EGFR-mutatie (Ex19del of 

L858R) 

• Geen radiotherapie of neo-adjuvante 

chemotherapie. 

 

Osimertinib 80 mg 1x daags versus 

placebo  

- Algehele overleving (OS) 

- Ziektevrije overleving (DFS) 

- Kwaliteit van leven (QoL) 

- Locatie van ziekterecidief 

- Incidentie ziekterecidief in CNS 

- Veiligheid 
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studie  

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Chen, 2021 [17] Deze meta-analyse vergeleek osimertinib met erlotinib en gefitinib na tumorresectie bij NSCLC. Aangezien erlotinib en gefitinib niet zijn 

geregistreerd voor deze indicatie, is deze vergelijking niet van belang voor dit rapport.  
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

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

EMA / CBG [14] 2021 European Public Assessment Report (EPAR) osimertinib 

ESMO [10] 2017 Richtlijn: Early and locally advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC): 

ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up 

ESMO [11] 2021 EUPDATE – EARLY AND LOCALLY ADVANCED NON-SMALL-CELL LUNG 

CANCER (NSCLC) TREATMENT RECOMMENDATION 
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Bijlage 5: Baseline tabel 

Variabele Osimertinib 
N=339 

Placebo 
N=343 

Geslacht, % 
Man 
Vrouw 

 
32 
68 

 
28 
72 

Leeftijd, jaren 
Mediaan (range) 

 
64 (30-86) 

 
62 (31-82) 

Roker, % 
Huidig 
Vroeger 
Nooit 

 
1 
31 
68 

 
1 
24 
75 

Afkomst, % 
Aziatisch 
Non-Aziatisch 

 
64 
36 

 
64 
36 

ECOG PS, % 
0 
1 

 
64 
36 

 
64 
36 

Stadium NSCLC, % 
IB 
II 
IIIA 

 
32 
34 
35 

 
32 
34 
34 

Tumorhistologie, % 
Adenocarcinoom 
Niet-adenocarcinoom 

 
96 
4 

 
97 
3 

Aangedane regionale lymfeklieren, % 
N0 
N1 
N2 

 
41 
29 
31 

 
42 
28 
30 

Type EGFR-mutatie, % 

Exon-19-del 
L858R 

 

55 
45 

 

55 
45 

Adjuvante chemotherapie ontvangen, % 
Ja 
Nee 

 
60 
40 

 
60 
40 
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Bijlage 6: Beoordeling risico op bias 

 
 

Toelichting: 
Bij de ADAURA studie bestaat er een hoog risico op ‘other bias’, omdat de huidige resultaten zijn gebaseerd op een ongeplande interimanalyse. Interim analyses zijn nu 
eenmaal niet de eindanalyses waarop de powerberekening is gedaan; dit introduceert onzekerheid. Niet vooraf geplande interim analyses zijn niet in het 
onderzoeksprotocol aangekondigd. Hierbij is er een groot risico op vertekening, omdat bij deze niet vooraf geplande interimanalyse arbitraire keuzes (cherry picking) 
gemaakt kunnen worden 
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Bijlage 7: GRADE evidence profiel 

Directe vergelijking van osimertinib vs placebo als adjuvante behandeling na volledige tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA NSCLC met tumoren 
met EGFR-mutaties (Ex19del of L858R): GRADE evidence profile. 

 

Beoordeling kwaliteit van bewijs Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van 

bewijs 
Importantie 

Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risico op 

bias 
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 
Onnauwkeurigheid Andere factoren Osimertinib Placebo 

Relatief 

(95% BI) 

Absoluut 

(95% BI) 

Algehele overleving (mediane follow-up: 26,1 vs 25,9 maanden) 

1  gerandomiseerde 

trial  

zeer ernstig a  nvt  niet ernstig  zeer ernstig b niet gevonden  9/339 (2,7%)  20/343 (5,8%)  HR 0,48 

(0,12 tot 1,98)  

30 minder per 1,000 

(van 51 minder tot 54 

meer)  

⨁◯◯◯ 

ZEER LAAG  

CRUCIAAL  

Ziektevrije overleving (mediane follow-up: 22,1 vs 16,6 maanden) 

1  gerandomiseerde 

trial  

ernstig c nvt niet ernstig  niet ernstig  niet gevonden  37/339 (10,9%)  159/343 (46,4%)  HR 0,20 

(0,14 tot 0,30)  

346 minder per 1,000 

(van 380 minder tot 293 

minder)  

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK  

CRUCIAAL  

Kwaliteit van leven (aantal patiënten waarbij een significante verslechtering heeft plaatsgevonden, vastgesteld met de SF-36 vragenlijst (fysieke + mentale component)) 

1  gerandomiseerde 

trial 

niet ernstig  nvt niet ernstig  ernstig d niet gevonden  Fysieke component 
42/165 (25,5%) 

 
 

Mentale component 
43/165 (26,1%) 

Fysieke component 
20/124 (16,1%) 

 
 

Mentale component 
27/124 (21,8%) 

Fysieke component 
RR 1,58 

(0,98 tot 2,55) 
 

Mentale component 
RR 1,20 

(0,79 tot 1,82) 

Fysieke component 
94 meer per 1,000 

(van 3 minder tot 250 
meer) 

 
Mentale component 
44 meer per 1,000 

(van 46 minder tot 179 
meer) 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK  

CRUCIAAL  
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Beoordeling kwaliteit van bewijs Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van 

bewijs 
Importantie 

Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risico op 

bias 
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 
Onnauwkeurigheid Andere factoren Osimertinib Placebo 

Relatief 

(95% BI) 

Absoluut 

(95% BI) 

Incidentie ernstige ongunstige interventiegerelateerde effecten 

1  gerandomiseerde 

trial  

niet ernstig  nvt  niet ernstig  niet ernstig  niet gevonden  32/337 (9,5%)  8/343 (2,3%)  RR 4,07 

(1,90 tot 8,71)  

72 meer per 1,000 

(van 21 meer tot 180 

meer)  

⨁⨁⨁⨁ 

HOOG  

CRUCIAAL  

Incidentie stakers vanwege ongunstige interventiegerelateerde effecten 

1  gerandomiseerde 

trial  

niet ernstig  nvt niet ernstig  niet ernstig  niet gevonden  37/337 (11,0%)  10/343 (2,9%)  RR 3,77 

(1,90 tot 7,45)  

81 meer per 1,000 

(van 26 meer tot 188 

meer)  

⨁⨁⨁⨁ 

HOOG  

CRUCIAAL  

BI: Betrouwbaarheidsinterval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio; nvt: niet van toepassing 
 
Uitleg: 
a. Er sprake is van een ongeplande interimanalyse waarbij er gebruik is gemaakt van de Haybittle-Peto spending function. Bij de interimanalyse is er sprake van een 
lage informatiefractie (4,3% maturiteit) en daarnaast zijn er zéér weinig events (29 events). Dit geeft waarschijnlijk een grote kans op overschatting, waardoor er met 
twee niveaus is afgewaardeerd voor een hoog risico op bias [18]. 

b. De klinische relevantiegrens van 0,70 wordt overschreden en de bovenste grens van het betrouwbaarheidsinterval ligt ver boven de 1,00, waardoor er met twee 

niveaus is afgewaardeerd.  
c. Er sprake is van een ongeplande interimanalyse waarbij er gebruik is gemaakt van de O’Brien-Flaming spending function. Bij de interimanalyse is er sprake van een 

lage informatiefractie (29% maturiteit), maar bij DFS hebben er meer events plaatsgevonden (196 events) dan bij OS. Dit geeft waarschijnlijk een kans op 
overschatting, maar vanwege het grote gevonden effect wordt er met één niveau afgewaardeerd [18]. 
d. Eén default klinische relevantiegrens wordt overschreden (0,75 of 1,25).  
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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 

osimertinib (Tagrisso®) voor de adjuvante behandeling na volledige tumorresectie 

bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) 

met tumoren met epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-19-deleties of exon-

21 (L858R) substitutiemutaties. Deze verwachte kosten dienen te worden bepaald 

om vast te stellen in hoeverre additionele toetsing noodzakelijk is. Indien de 

budgetimpact minder dan €10 miljoen per jaar bedraagt, is de noodzaak voor 

verdere beoordeling laag. Deze toetsing vormt samen met de claim van de 

aanvrager met betrekking tot de therapeutische waarde een startpunt voor een 

mogelijke beoordeling van de effectiviteit en kosteneffectiviteit van dit specifieke 

specialistische geneesmiddel.  

 

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) een therapeutische meerwaarde heeft vastgesteld, ook 

daadwerkelijk met dit middel behandeld zouden worden. Getoetst wordt of deze 

geschatte kosten het kostencriterium van €10 miljoen per jaar halen. Indien 

relevant, wordt hierbij ook rekening gehouden met een eventuele kostenbesparing 

door substitutie van de huidige behandeling (in principe alleen 

geneesmiddelkosten). Verdere beoordeling van Zorginstituut Nederland van dit 

geneesmiddel is pas aan de orde indien aan dit kostencriterium voldaan wordt. 

 

1.1 Geregistreerde indicatie 

Osimertinib (Tagrisso®) is geregistreerd voor 'adjuvante behandeling na volledige 

tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met tumoren met epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-

19-deleties of exon-21 (L858R) substitutiemutaties‘.[1] 

 

Het middel is al als monotherapie beschikbaar voor: 
- de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 
gemetastaseerde NSCLC met activerende EGFR-mutaties.[1] 

- de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 
gemetastaseerde NSCLC met een EGFR T790M-mutatie.[1] 

 

De ADAURA studie wordt als uitgangspunt gebruikt in deze budgetimpactanalyse. In 

de ADAURA studie is osimertinib onderzocht als adjuvante behandeling bij patiënten 

met compleet gereseceerd stadium IB-IIIA EGFRm (ex19del/L858R) NSCLC versus 

placebo bij patiënten die al dan niet voorbehandeld zijn met adjuvante 

chemotherapie.[2] Het Zorginstituut merkte bij het vooroverleg op dat er in het 

dossier in bepaalde gevallen gebruik werd gemaakt van de 7e editie van de AJCC 

Lung Cancer Stage Classification[3-5] terwijl in de huidige praktijk de recente 8e editie 

van toepassing is.[6-8] Dit zorgt voor een discrepantie in de classificatie van 

patiënten. De registratiehouder geeft aan dat voor de ADAURA stadium IB-IIIA 

populatie de verschillen beperkt zijn tussen de twee edities. Echter, T3N2 patiënten 

worden in de 8e editie niet langer geclassificeerd als IIIA, maar verschuiven naar 

stadium IIIB, zoals in oranje weergegeven in Figuur 1.[6, 3, 9] Hierdoor zouden deze 

patiënten niet onder de vergoedingsaanvraag vallen op basis van de 8e editie van de 

AJCC. Aangezien deze patiënten wel zijn geïncludeerd in de ADAURA populatie, 
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gaven Nederlandse klinische experts aan dat deze patiënten ook voor vergoeding in 

aanmerking moeten komen.[10] Voor inclusie in de ADAURA studie was het 

noodzakelijk dat er sprake was van een complete tumor-resectie (R0). De 

verwachting is dat het aantal pathologische T3N2 patiënten met een R0 resectie en 

een EGFRm (ex19del/L858R) NSCLC in de Nederlandse klinische praktijk 

verwaarloosbaar is ten opzichte van de geïndiceerde populatie. In het vervolg van 

dit rapport wordt er enkel gesproken van IB-IIIA patiënten.  

 

Figuur 1. Verschillen tussen de AJCC 7e en 8e editie Lung Cancer Staging Guidelines[6, 

3, 9]  

 

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 

Op basis van de huidige Nederlandse richtlijn worden patiënten met deze 

aandoening op dit moment behandeld door middel van chirurgische verwijdering van 

de tumor met een systematische mediastinale lymfeklierdissectie.[11, 12] Tabel 1 

geeft een overzicht van de relevante richtlijnen. Deze behandeling wordt gezien als 

een curatieve behandeling.[11, 12] Voor patiënten met stadium I NSCLC zonder 

verhoogd operatierisico is de standaardbehandeling een lobectomie inclusief 

lymfeklierdissectie. Voor kwetsbare patiënten en patiënten met een verhoogd 

operatierisico kan stereotactische radiotherapie (SBRT) als preferente behandeling 

voor stadium I NSCLC worden overwogen.[11, 12] 
 
Na complete resectie dienen NSCLC stadium II-IIIA patiënten met een goede 
performance score (0-1) adjuvante behandeling te krijgen met cisplatine bevattende 
combinatie chemotherapie. De aanbevolen dosis cisplatine is minimaal 75 mg/m2 
per kuur zijn en de intentie moet zijn om 4 kuren te geven.[11, 12] 

 

Na complete resectie en eventuele adjuvante behandeling met chemotherapie wordt 

de patiënt gemonitord, wat in het Nederlands “actief volgen” wordt genoemd. Dan 

vinden er wel nog controles plaats, maar wordt geen actief oncolyticum ingezet. De 

richtlijn beschrijft dat de follow-up van NSCLC-patiënten na curatieve behandeling 

bestaat uit CT-scans met een interval van ≤ 6 maanden gedurende 2 jaar en daarna 

jaarlijks gedurende 3 jaar.[11, 12] Het huidige behandeltraject is schematisch 

weergegeven in Figuur 2.  
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Tabel 1: Richtlijnen en standaarden die relevant zijn voor de beoordeling 

Richtlijn uitgevende instantie 

NVALT-richtlijn[11, 12] De Nederlandse Vereniging van Artsen voor 

Longziekten en Tuberculose (NVALT) ondersteund 

door het Kennisinstituut van de Federatie van 

Medisch Specialisten 

NCCN-richtlijn[13] National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 

ESMO-richtlijn[14, 15] European Society of Medical Oncology (ESMO) 

 

 

Figuur 2. Huidig behandeltraject voor stadium IB-IIIA EGFRm (ex19del/L858R) 

NSCLC patiënten 

 

Osimertinib zal gegeven worden na complete resectie en de eventueel 

daaropvolgende chemotherapie in lijn met de ADAURA studie.[2] Het huidige 

behandeltraject is schematisch weergegeven in Figuur 3. Osimertinib komt in de 

plaats van ‘actief volgen’. De registratiehouder geeft aan dat klinisch experts hebben 

bevestigd dat deze plaats overeenkomt met de Nederlandse praktijk in een 

adviesraad.[10] 
 

 

Figuur 3. Voorgestelde plaats van osimertinib in het behandeltraject voor stadium 

IB-IIIA EGFRm (ex19del/L858R) NSCLC patiënten 
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2 Uitgangspunten 

 

2.1 Aantal patiënten 

2.1.1 Incidentie en prevalentie 

Patiënten die volgens de nieuwe indicatie in aanmerking komen voor adjuvante 

behandeling met osimertinib, zijn patiënten met compleet gereseceerd stadium IB-

IIIA EGFRm (ex19del/L858R) NSCLC. In tabel 2 staat een overzicht van het aantal 

patiënten dat in aanmerking komt voor adjuvante behandeling met osimertinib in 

Nederland. Dit wordt hieronder tekstueel toegelicht.  

 

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) data laten zien dat in Nederland in 2019 

14.176 patiënten werden gediagnosticeerd met longkanker. Hiervan heeft ongeveer 

71% NSCLC (0,71*14.176 = 9.929 patiënten in 2019).[16] Bij diagnose komt 

ongeveer 20% van patiënten in aanmerking voor een resectie van de tumor.[11, 12] 

De overige patiënten komen hier niet voor in aanmerking, doordat de tumor zich 

locoregionaal heeft uitgebreid of is gedissemineerd. Het percentage patiënten dat in 

aanmerking komt voor een resectie is afhankelijk van het stadium waarin een 

patiënt zich bevindt. In Nederland is het aantal patiënten met stadium I, II, en IIIA 

longkanker in 2019 op basis van de Longkanker Nederland (LKN) factsheet waarin 

IKNL data wordt gebruikt respectievelijk 19%, 8%, en 11% (op basis van de 8e 

editie TNM classificatie).[17] Hierbij gaat het om 1.887 patiënten in stadium I 

(19%*9.929), 794 in stadium II (8%*9.929) en 1.092 in stadium III (11%*9.929).  

 

Hiervan ondergaan respectievelijk 43%, 54%, en 42% een resectie op basis van de 

meeste recente IKNL data uit 2017, waarvoor door IKNL bevestigd is dat de 8e 

editie TNM classificatie is gebruikt en de data het pathologisch ziektestadium 

representeren.[18] Dit zijn 811 patiënten in stadium I (43%*1.887), 429 patiënten in 

stadium II (54%*794)en 459 patiënten in stadium III (42%*1.092). Er wordt 

aangenomen dat deze percentages uit 2017 relatief constant zijn over tijd en 

daarom ook nu van toepassing zijn. Aangezien geen onderscheid wordt gemaakt 

tussen stadium IA en IB in de IKNL data, wordt het percentage IB patiënten met 

een resectie geschat op basis van de studie van Heineman et al. (2016) waarin data 

uit 2013 en 2014 van de DLSA is onderzocht. Ten tijde van deze studie werd de 7e 

editie TNM classificatie gebruikt en bleek dat 37,6% van de pathologisch stadium I 

patiënten met een resectie pathologisch stadium IB is.[19] Hierbij gaat het om 305 

patiënten in stadium IB (37,6%*811). Als aangenomen wordt dat deze percentages 

gelijk zijn voor patiënten met kleincellige longkanker (SCLC) en NSCLC, dan houdt 

dat in dat 1.193 patiënten met pathologisch stadium IB-IIIA NSCLC een resectie 

ondergaan (305 patiënten in stadium 1B + 429 patiënten in stadium II + 459 

patiënten in stadium IIIA).  

 

Alleen patiënten met compleet gereseceerd (R0) NSCLC komen in aanmerking voor 

behandeling met osimertinib. Op basis van de Dutch Institute of Clinical Auditing 

(DICA) jaarrapportage van 2015 is het aantal R0 resecties bepaald.[20] De DICA 

jaarrapportage geeft aan dat in 2015 in Nederland 169 pneumectomieën (R0 ~ 

83%), 84 sleeve lobectomieën (R0: 89,3%) en 1.659 standaard lobectomieën (R0 ~ 

93%) verricht zijn.[20] Het merendeel van de uitgevoerde resecties in Nederland zijn 

standaard lobectomieën (87%).[20] Dit is in lijn met de ADAURA studie waarin 95% 

van de resecties een lobectomie was.[2] Op basis van de DICA jaarrapportage en 



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van osimertinib (Tagrisso®) voor de indicatie adjuvante behandeling na volledige 

tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren met 

epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-1 | 29 september 2021 

 

2021028984 Pagina 10 van 22 

validatie in de adviesraad, is aangenomen dat 90% van de resecties in Nederland 

een R0 resectie is. Hierbij gaat het om 1.073 R0 resecties (90%*1.193).[20, 10]  

 

In de meest recente ESMO richtlijn wordt het uitvoeren van moleculaire diagnostiek 

om de EGFR-status te bepalen verplicht gesteld voor vroeg stadium en lokaal 

gevorderd NSCLC.[14, 15] In de gemetastaseerde setting wordt gemiddeld bij 11,6% 

van de patiënten een EGFR mutatie gevonden (persoonlijke communicatie Prof. dr. 

S. Willems op basis van data uit PALGA incidentiejaar 2017, ongepubliceerd).[21] 

Hiervan is 85% een common mutatie (exon-19-deletie of L858R-

substitutiemutatie).[22-24]    

 

De registratiehouder geeft aan dat in de adviesraad werd besproken dat de 

incidentie van EGFRm uit de gemetastaseerde setting op basis van ongepubliceerde 

data uit de LEMA studie ook representatief lijkt voor vroeg stadium gereseceerd 

NSCLC. Dus voor patiënten met IB-IIIA (8e editie TNM classificatie) zou dan ook een 

incidentie van 9,9% (11,6% * 85%) van toepassing zijn. Op basis van de hierboven 

genoemde percentages komen 106 patiënten in aanmerking voor behandeling met 

osimertinib na compleet gereseceerd stadium IB-IIIA EGFRm (ex19del/L858R) 

NSCLC (9,9%*1.073 patiënten). Dit percentage is besproken in een adviesraad met 

klinisch experts en komt overeen met het verwacht aantal patiënten in de 

Nederlandse praktijk (90 tot 110 patiënten per jaar).[10] In deze 

budgetimpactanalyse wordt aangenomen dat het verwacht aantal patiënten gelijk 

blijft de komende jaren. Echter, gezien de recente ontwikkelingen wat betreft 

screening voor longkanker is het mogelijk dat het aantal patiënten met longkanker, 

en daarmee ook het verwacht aantal patiënten dat behandeld zal worden met 

osimertinib, juist zal toenemen over de jaren. Dit is niet meegenomen in de 

berekening van de budgetimpact.  

 

Bij het bepalen van de grootte van de geïndiceerde populatie is voornamelijk 

gerekend met data uit bronnen gebaseerd op de 8e editie van de AJCC TNM 

classificatie. T3N2 patiënten (stadium IIIB) die in aanmerking komen voor 

adjuvante behandeling met osimertinib zijn daardoor niet in deze berekeningen 

opgenomen. Naar verwachting gaat het in de dagelijkse praktijk slechts om enkele 

patiënten en is de impact hiervan op het totaal aantal geïndiceerde patiënten te 

verwaarlozen. De registratiehouder heeft op verzoek van het Zorginstituut toch een 

inschatting gemaakt van de grootte van deze populatie: 

 

De DLCA-S is een kwaliteitsregistratie met data over long(kanker)chirurgie in 

Nederland waarin sinds 2017 wordt gewerkt met de 8e editie TNM classificatie. 

Volgens de basistabel van de DLCA-S had in 2019 3,2% van de 2.628 geopereerde 

patiënten een pathologisch stadium IIIB ziekte.[25] Een deel van deze patiënten 

heeft T3N2 ziekte (de overige van deze patiënten heeft T4 of N3 ziekte).[6-8] Deze 

T3N2 patiënten komen alleen bij een R0 resectie en aangetoonde EGFRm 

(ex19del/L858R) in aanmerking voor adjuvante behandeling met osimertinib. 

Wanneer er voor deze 3,2% stadium IIIB patiënten (84 patiënten) dezelfde 

percentages worden aangenomen voor EGFRm (9,9%) en R0 (90%) zoals hierboven 

beschreven, dan zouden 8 van de 2.628 patiënten die in 2019 longchirurgie hebben 

ondergaan in aanmerking komen voor adjuvante behandeling met osimertinib 

(3,2%*9,9%*90%*2.628 patiënten). De registratiehouder geeft aan dat dit in 

werkelijkheid lager zal liggen aangezien er nu aangenomen wordt dat de 3,2% 

alleen T3N2 patiënten zijn terwijl dit mogelijk ook T4 of N3 patiënten kunnen zijn. 

Bovendien is het percentage R0 waarschijnlijk lager dan 90%, omdat IIIB ziekte 

meestal niet met een R0 resectie uitgenomen kan worden. 
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Tabel 2: Aantal compleet gereseceerde pathologisch stadium IB-IIIA EGFRm NSCLC 

patiënten in Nederland 

 % Aantal Bron/aanname 

Longkanker   14.176 NKR 2019, IKNL[16]  

NSCLC 71% 9.929 NKR 2019, IKNL[16]  

NSCLC zonder overige longkanker      

Stadium I 19% 1.887 LKN factsheet 2019, 8e editie TNM classificatie[17] 

Stadium II 8% 794 LKN factsheet 2019, 8e editie TNM classificatie[17] 

Stadium IIIA 11% 1.092 LKN factsheet 2019, 8e editie TNM classificatie[17] 

Stadium I-

IIIA NSCLC 

  3.773 

 

    

Stadium IB – 

resectie 

43%* 

37,6% 

305 NKR 2017, IKNL, 8e editie TNM classificatie[18] (43%).  

Heineman et al. 2016[19]: 37,6% met pathologisch stadium I 

en resectie is pathologisch stadium IB (7e editie TNM 

classificatie) 

Stadium II – 

resectie 

54% 429 NKR 2017, IKNL, 8e editie TNM classificatie[18] (31% chirurgie 

+ 23% chirurgie en chemo) 

Stadium IIIA – 

resectie 

42% 459 NKR 2017, IKNL, 8e editie TNM classificatie[18] (21%). 

Aanname: alle resecties in pathologisch stadium III vinden 

plaats in pathologisch IIIA patiënten (IIIA/IIIB = 50%/50%), 

omdat het aantal resecties in pathologisch stadium IIIB laag is 

(Dickhoff et al. 2017[26]: van de 4,401 klinisch stadium IIIB 

patiënten in Nederland tussen 2010 en 2014, onderging 2.2% 

een resectie (7e editie TNM classificatie))  

Stadium IB-

IIIA  

gereseceerd 

NSCLC 

  1.193 

 

    

R0-resecties 

NSCLC 

90% 1.073 Jaarrapportage DLSA 2015[20] 

Succesvol test 

resultaat 

100% 1.073 Adviesraad[10]: 100%, omdat je kan testen op het chirurgisch 

preparaat 

EGFR (exon 

19 del/L858R) 

9,9% 106 Adviesraad[10]: incidentie EGFRm vroeg stadium vergelijkbaar 

met gevorderd/gemetastaseerd NSCLC  

Persoonlijke communicatie Prof. Stefan Willems[21]: 11,6% 

EGFRm gevorderd/gemetastaseerd NSCLC (2017). Daarvan 

85% common mutaties[22-24]   

Totaal aantal 

patiënten  

  106 

 

DICA, Dutch Institute for Clinical Auditing; DLSA, Dutch Lung Surgery Audit; EGFRm, epidermale 

groeifactorreceptor mutatie; IKNL, Integraal Kankercentrum Nederland; LKN, Longkanker Nederland; NKR, 

Nationale Kankerregistratie; NSCLC, niet-kleincellige longkanker 

 

2.1.2 Aantal patiënten dat niet in aanmerking komt 

In deze budgetimpactanalyse is er geen rekening gehouden met patiënten die niet 

in aanmerking komen voor adjuvante behandeling met osimertinib. Hoe groot dit 

deel van de patiënten is dat niet behandeld kan worden met osimertinib vanwege 

interacties, comorbiditeit of zelf afzien van behandeling is onbekend. Uit de 

adviesraad, kwam naar voren dat er in de Nederlandse praktijk weinig patiënten 

zullen zijn met een contra-indicatie voor osimertinib, aangezien alleen patiënten in 
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goede conditie en met beperkte co-morbiditeit een resectie ondergaan.[10] 

2.1.3 Marktpenetratie 
In de budgetimpactanalyse van osimertinib als eerstelijnsbehandeling voor lokaal 
gevorderde of gemetastaseerde EGFRm NSCLC werd aangenomen dat niet alle 
patiënten met osimertinib behandeld zouden worden door centralisatie van zorg.[27] 
In de door de registratiehouder georganiseerde adviesraad werd besproken of de 

klinische experts verwachten dat deze centralisatie een impact zou hebben op het 
gebruik van osimertinib in de adjuvante setting. De klinische experts gaven aan dat 
dit niet het geval is, omdat er in principe geen patiënten worden verloren binnen de 
huidige doorverwijzingsstructuur.[10] De verwachte marktpenetratie van osimertinib 

werd door de klinische experts geschat op 75% in jaar 1, 85% in jaar 2 en 95% in 
jaar 3, ervan uitgaande dat de bekostiging van diagnostiek in het vroeg stadium 
NSCLC voldoende gewaarborgd is binnen de huidige DBC-structuur of binnen een 

add-on en osimertinib voor de ADAURA populatie wordt opgenomen in de 
Nederlandse richtlijn. Ter achtergrond vermeldt het Zorginstituut dat het 
Zorginstituut in het kader van het advies Moleculaire Diagnostiek in de oncologie 
samen met de NZa werkt aan een duurzame bekostiging voor de inzet van de 
moleculaire diagnostiek. In de budgetimpactanalyse wordt daarom uitgegaan van 
een marktpenetratie van osimertinib van 75%, 88% en 100% in jaar 1 tot en met 

3. Het aantal patiënten dat na toepassing van de marktpenetratie jaarlijks in 
aanmerking komt is weergegeven in tabel 3.  
 

Tabel 3: Geschatte aantal patiënten dat adjuvante behandeling krijgt na volledige 

tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met tumoren met epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-

19-deleties of exon-21 (L858R) substitutiemutaties dat jaarlijks in aanmerking komt 

voor behandeling met osimertinib   

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Aantal patiënten dat in aanmerking komt voor 

behandeling 106 106 106 

Marktpenetratie  75% 88% 100% 

Totale aantal patiënten dat jaarlijks voor 

osimertinib in aanmerking komt 79 93 106 

2.1.4 Indicatieverbreding en off-label gebruik   
Osimertinib wordt op dit moment onderzocht in de NeoADAURA studie 
(NCT04351555) als neo-adjuvante behandeling voor patiënten met resectabel 
EGFRm NSCLC en in de LAURA studie (NCT03521154) als behandeling na 
chemoradiotherapie in stadium III irresectabel EGFRm NSCLC.  

 
De beroepsgroep heeft bij sommige patiënten (EGFR T790M-mutatie onbekend of 
negatief na progressie op een 1e of 2e generatie EGFR TKI met progressie in het 
centraal zenuw stelsel) de intentie om osimertinib in te zetten. De registratiehouder 
heeft enkele coulance verzoeken gekregen en is op de hoogte van het formele 
verzoek van de beroepsgroep dat loopt bij CieBAG en CieOOM.  
 
Klinisch experts hebben in een adviesraad bevestigd dat osimertinib in de adjuvante 

setting toegepast moet gaan worden conform de setting van de ADAURA studie en 
de geregistreerde indicatie.[10] Er is op korte termijn dus geen verwachting van off-
label gebruik van osimertinib in de adjuvante setting. Echter, in de gemetastaseerde 
setting is er wel data dat osimertinib effectief kan zijn voor de uncommon 
mutaties.[28, 29] Deze patiënten zijn reeds besproken tijdens de Wetenschappelijk 
adviesraad (WAR) van het FLAURA dossier. 
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2.2 Substitutie  

 
Zoals eerder beschreven komt osimertinib in de plaats van ‘actief volgen’ na 
complete resectie en de eventueel daaropvolgende adjuvante chemotherapie. 
Osimertinib vervangt dus in het vroeg stadium compleet gereseceerd stadium IB-
IIIA EGFRm (ex19del/L858R) NSCLC geen actieve behandeling. Daarom vindt er 
geen substitutie plaats.  
 
Echter vindt er wel substitutie plaats in geval van ziekteterugkeer (lokaal/regionaal 
recidief of afstandsmetastasen). Om een schatting te maken van de gemiddelde tijd 
tot ziekteterugkeer is gebruik gemaakt van de mediane ziektevrije overleving in de 
ADAURA studie. De reden om voor de mediaan in plaats van de gemiddelde tijd tot 
ziekteterugkeer te kiezen, is de scheve verdeling van de tijd tot ziekteterugkeer. Bij 
een deel van de patiënten zal de ziekte namelijk niet terugkeren (aanname die 
bevestigd is in de adviesraad: 95% van de patiënten die na 5 jaar nog ziektevrij zijn 
kunnen als ‘genezen’ worden beschouwd).[10] Het Zorginstituut heeft in de 
budgetimpactanalyse de voorkeur voor de gemiddelde tijd tot ziekteterugkeer in 
plaats van de mediane tijd tot ziekteterugkeer. De  huidig beschreven methode 
wordt door het Zorginstituut daarom als suboptimaal beschouwd. De mediane 
ziektevrije overleving in de ADAURA studie was 27,5 (95% BI: 22,0-35,0) maanden 
voor de placebo arm en is niet bereikt voor de osimertinib arm. In de budgetimpact 
berekening wordt aangenomen dat patiënten die nu actief gevolgd worden na 27,5 
maanden met een vervolgbehandeling starten. Aangezien patiënten in het budget 
impact model maximaal 30 maanden gevolgd worden (alle patiënten stromen 
halverwege jaar 1 in en worden 6 maanden gevolgd in jaar 1 en 12 maanden in jaar 
2 en 3), worden de kosten van een vervolgbehandeling voor 2,5 maanden (30 – 
27,5 maanden) meegenomen.  
 

In tabel 4 is de locatie van ziekterecidief weergegeven.[2] Het aantal patiënten met 

een ziekterecidief of overlijden was 37/339 (11%) in de osimertinib arm en 159/343 

(46%) in de placebo arm. Van het aantal patiënten met een ziekterecidief of 

overlijden in de placebo arm heeft 38,4% (61/159) een lokaal/regionaal 

ziekterecidief, 60,4% een ziekterecidief op afstand (78+18/159) en overlijdt 1,3% 

(2/159). Op basis van deze percentages worden de kosten van vervolgbehandeling 

meegenomen voor de actief volgen arm (zie Figuur 4). In lijn met de aanname in 

het farmaco-economische dossier en de uitkomsten van de adviesraad worden 

patiënten met een lokaal/regionaal ziekterecidief na actief volgen behandeld met 

een combinatie van verschillende therapieën (chemotherapie, radiotherapie, of 

EGFR tyrosine kinase inhibitors (TKIs)) en patiënten met een recidief op afstand na 

actief volgen met osimertinib.[10] In deze budgetimpactanalyse worden de kosten 

van vervolgbehandeling na osimertinib niet meegenomen, aangezien de mediane 

tijd tot een ziekterecidief of overlijden buiten de tijdshorizon van de 

budgetimpactanalyse valt.  

 

Tabel 4: Locatie van metastasen bij een ziekterecidief[2] 

 Osimertinib  Placebo  

 N=339 N=343 

Totaal ziekterecidief/overlijden (%) 37 (10.9) 159 (46.4) 

Totaal ziekterecidief (%) 37 (10.9) 157 (45.8) 

Lokaal/regionaal ziekterecidief (%) 23 (6.8) 61 (17.8) 

Ziekterecidief op afstand (%) 10 (2.9) 78 (22.7) 

Lokaal/regionaal ziekterecidief en ziekterecidief op 

afstand 

4 (1.2) 18 (5.2) 

Overlijden 0 2 (0.6) 
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Figuur 5. Overzicht van behandelalgoritme van compleet gereseceerde stadium IB-

IIIA EGFRm NSCLC patiënten 

2.3 Kosten per patiënt per jaar 

2.3.1 Kosten van adjuvante behandeling  
Voor osimertinib is de apotheekinkoopprijs (AIP) per verpakking van 30 tabletten 
van 80 mg is € 5.642,50.[30]  
 
De aanbevolen dosis is eenmaal daags 1 tablet met 80 mg osimertinib. De 
maximale behandelduur van osimertinib bedraagt drie jaar, welke wordt gestopt in 
geval van ziekteterugkeer of wanneer onaanvaardbare toxiciteit optreedt. 
 
In lijn met de aanname van het Zorginstituut wordt een therapietrouw van 100% 
aangehouden. 
 
Gedurende de behandeling zullen gemiddeld 30 tabletten per maand worden 
ingenomen. In de ADAURA trial was de gemiddelde behandelduur 28,53 maanden 
(berekend op basis van de ‘area under the curve’ (AUC) van de ‘time to treatment 
discontinuation’ (TTD) Kaplan Meier curve, zie Figuur 6). 
 
Kosten per maand per patiënt: (€ 5.642,50/30 tabletten) × (365,25 dagen/12 
maanden) =   € 5.724,79 
Kosten per jaar per patiënt: (365,25 dagen/30 tabletten) × € 5.642,50 = € 
68.697,44 
Kosten per behandeling: 28,53 maanden × (€ 5.724,79) = € 163.328,26 
 

Figuur 6. Time to treatment discontinuation (TTD) Kaplan Meier curve uit de ADAURA 
studie 

2.3.2 Kosten van behandeling voor lokaal/regionaal ziekterecidief en ziekterecidief op 

afstand  
Voor de behandeling van een lokaal/regionaal ziekterecidief worden de kosten van 
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chemotherapie, radiotherapie en EGFR TKIs meegenomen. Het gebruik van deze 
behandelingen is gebaseerd op de CancerLinq data van EGFR patiënten met 
dezelfde karakteristieken als de ADAURA populatie die in het farmaco-economisch 
rapport wordt gebruikt om de behandelingen en overleving in de lokaal/regionaal 
recidief gezondheidstoestand te modelleren.[32, 33] De CancerLinq data zijn hiervoor 
gebruikt, omdat er geen Nederlandse effectiviteitsdata voor de lokaal/regionaal 
recidief gezondheidstoestand beschikbaar was. Tijdens de adviesraad hebben 
Nederlandse klinische experts en gezondheidseconomen bevestigd dat de 
CancerLinq data de best beschikbare data is en dat het gepast is om de kosten van 
de CancerLinq behandelingen toe te passen aangezien deze behandelingen hebben 
geleid tot de gemeten effectiviteit in de CancerLinq data.[10] Voor chemotherapie zijn 
de kosten van platinum-doublet chemotherapie toegepast (pemetrexed 500mg/m2 
voor €209,32 per 100mg en cisplatin 75mg/m2 voor €20,82 per 50mg gedurende 4 
cycli van 21 dagen = 2,8 maanden),[30] voor radiotherapie zijn eenmalige kosten 
toegepast van €7.270,00 (NZa zorgproduct 990061072 - 3-D (3 Dimensionale) 
radiotherapie (€, 2020))[34] en voor EGFR TKIs is een gemiddelde genomen van de 
kosten van erlotinib, gefitinib en afatinib waarbij de dagelijkse dosering 1 tablet is 
(erlotinib 30 tabletten van 150mg €1.133,50, gefitinib 30 tabletten van 250 mg 
€1.404,10 en afatinib 28 tabletten van 40mg €1.886,06)[30] in lijn met de kosten in 
het farmaco-economisch rapport. In de berekeningen van de behandelkosten is 
rekening gehouden met de gemiddelde body surface area (BSA) van patiënten in de 
ADAURA trial van 1,72m2 (berekend op basis van de Gehan en George formule)[35, 
2]. De kosten van osimertinib als behandeling voor ziekterecidief op afstand zijn 
gelijk aan de kosten van osimertinib als adjuvante behandeling. De kosten per 
maand van vervolgbehandelingen zijn weergegeven in tabel 5.  

 

Tabel 5: Kosten per patiënt voor toepassing van osimertinib en de 

vervolgbehandeling per maand bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren met epidermale groeifactorreceptor 

(EGFR) exon-19-deleties of exon-21 (L858R) substitutiemutaties 

Vervolgbehandeling Gebruik (%) –  

lokaal/regionaal 

ziekterecidief[32, 10, 

33] 

Kosten per 

maand 

   

Platinum doublet chemotherapie 49% € 2.821,03 

Radiotherapie 36% € 2.908,00* 

EGFR TKIs  39% € 1.541,62 

Totale kosten per maand voor combinatie van 

behandelingen (gecorrigeerd voor gebruik) 

 € 3.030,42 

 Gebruik (%) –  

ziekterecidief op  

afstand[10] 

Kosten per 

maand 

Osimertinib 100% € 5.724,79 

*Eenmalige radiotherapie kosten van € 7.270,00 gecorrigeerd voor de resterende 

behandelduur voor vervolgbehandelingen na ‘actief volgen’ van 2,5 maanden  

2.4 Aannames 

 

 

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 

• Op basis van onze aannames komen in Nederland 106 patiënten met compleet 

gereseceerd stadium IB-IIIA EGFRm (ex19del/L858R) NSCLC in aanmerking 

voor adjuvante behandeling met osimertinib.  

• Het aantal patiënten per jaar blijft de komende jaren stabiel. 

• Alle patiënten stromen halverwege jaar 1 in.   
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• De verwachte marktpenetratie in de eerste drie jaar na opname in het pakket 

wordt geschat op respectievelijk 75%, 88% en 100%.  

• Er wordt uitgegaan van volledige therapietrouw (100%) bij alle behandelingen.  

• De behandelduur van osimertinib is gemiddeld 28,53 maanden op basis van de 

AUC van de TTD curve uit de ADAURA studie.   

• De kosten van vervolgbehandeling binnen de tijdshorizon van de 

budgetimpactanalyse zijn meegenomen. Voor de actief volgen arm krijgt na 

een mediane ziektevrije overleving van 27,5 maanden 38,4% van de patiënten 

een lokaal/regionaal ziekterecidief en 60,4% een ziekterecidief op afstand. Er 

wordt aangenomen dat de mediane ziektevrije overleving van 27,5 maanden 

een goede inschatting is van de gemiddelde ziektevrije overleving in lijn met de 

aanpak in een vergelijkbaar pakketadvies. Voor de resterende 2,5 maanden in 

de tijdshorizon van de budgetimpactanalyse, worden de kosten van een 

combinatie van therapieën voor een lokaal/regionaal ziekterecidief en de 

kosten van osimertinib voor een ziekterecidief op afstand toegepast. Voor de 

1,3% van de patiënten die overlijden worden geen kosten meegenomen. De 

kosten van vervolgbehandeling na osimertinib worden niet meegenomen, 

aangezien de mediane tijd tot een ziekterecidief of overlijden van osimertinib 

buiten de tijdshorizon van de budget impact analyse valt. 

• Bij de berekening van de behandelkosten per patiënt, wordt uitgegaan van de 

gemiddelde behandelkosten per patiënt inclusief spillage. 

 



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van osimertinib (Tagrisso®) voor de indicatie adjuvante behandeling na volledige 

tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren met 

epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-1 | 29 september 2021 

 

2021028984 Pagina 17 van 22 

3 Budgetimpactanalyse 

 

3.1 Budgetimpact: alleen geneesmiddelkosten  

 

 

In tabel 6 staan de kosten van huidige situatie zonder toevoeging van osimertinib 

aan het behandelarsenaal. Echter, osimertinib is al beschikbaar als monotherapie 

voor 1) de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde NSCLC met activerende EGFR-mutaties en 2) de behandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met een 

EGFR T790M-mutatie.[1] Zie ook Figuur 5. Dit is in tabel 6 weergegeven als Cohort 1 

DM osimertinib.  

 

Tabel 6: Overzicht van de kosten van de huidige situatie zonder toevoeging van 

osimertinib aan het behandelarsenaal  

Jaar   Maanden Kosten per patiënt  

per maand 

Aantal  

patiënten 

Totale kosten 

1 Cohort 1 actief volgen 6i € 0 79 € 0 

            

2 Cohort 2 actief volgen 6i € 0 93 € 0 

  Cohort 1 actief volgen 12 € 0 79 € 0 

            

3 Cohort 3 actief volgen 6i € 0 106 € 0 

  Cohort 2 actief volgen 12 € 0 93 € 0 

  Cohort 1 actief volgen 9,50ii € 0 79 € 0 

 Cohort 1 LRR combinatie  

van therapieën  

2,50 € 3.030,42 30 € 230.714 

 Cohort 1 DM osimertinib 2,50  € 5.724,79 48 € 685.918 

Totale kosten jaar 1 € 0 

Totale kosten jaar 2 € 0 

Totale kosten jaar 3 € 916.632 

iPatienten stromen halverwege het jaar in. iiDe bereikte mediane ziektevrije overleving in de actief volgen 

arm is 27,5 maanden. Voor cohort 1 betekent dit dat patiënten in jaar 3 nog maar 9,5 maanden (27,5 

maanden – 6 maanden in jaar 1 – 12 maanden in jaar 2) actief gevolgd zullen worden totdat men overgaat 

naar LRR combinatie van therapieën en DM osimertinib.  

 

In tabel 7 staat een overzicht van de kosten van de toekomstige situatie wanneer  

osimertinib aan het bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de 

indicatie adjuvante behandeling na volledige tumorresectie bij volwassen patiënten 

met stadium IB-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren met 

epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-19-deleties of exon-21 (L858R) 

substitutiemutaties. 
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Tabel 7: Overzicht van de kosten van de huidige situatie na toevoeging van 

osimertinib aan het behandelarsenaal  

Jaar   Maanden Kosten per patiënt  

per maand 

Aantal  

patiënten 

Totale kosten 

1 Cohort 1 osimertinib 6 € 5.724,79 79 € 2.726.523 

            

2 Cohort 2 osimertinib 6 € 5.724,79 93 € 3.199.120 

  Cohort 1 osimertinib 12 € 5.724,79 79 € 5.453.046 

            

3 Cohort 3 osimertinib 6 € 5.724,79 106 € 3.635.364 

  Cohort 2 osimertinib 12 € 5.724,79 93 € 6.398.241 

  Cohort 1 osimertinib 10,53 € 5.724,79 79 € 4.785.048 

 Cohort 1 actief volgen 1,47  € 0 79 € 0 

Totale kosten jaar 1 € 2.726.523 

Totale kosten jaar 2 € 8.652.166 

Totale kosten jaar 3 € 14.818.653 

iPatienten stromen halverwege het jaar in. iiGemiddelde behandelduur met osimertinib 28,53 maanden. Voor 

cohort 1 betekent dit dat patiënten in jaar 3 nog maar 10,53 maanden (28,53 maanden – 6 maanden in jaar 

1 – 12 maanden in jaar 2) behandeld zullen worden met osimertinib en vervolgens overgaan naar  actief 

volgen.  

 

In tabel 8 is de budgetimpact weergegeven, het verschil in kosten tussen de 

toekomstige en huidige situatie. In de tabel zijn alleen de geneesmiddelkosten 

meegenomen, mogelijke extra kosten of besparingen ten laste van het bredere 

gezondheidsbudget zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.   

 

Tabel 8: Budgetimpact (toekomstige situatie – huidige situatie) 

Jaar  Toekomstige situatie Huidige situatie Budget impact 

1 € 2.726.523 € 0 € 2.726.523 

2 € 8.652.166 € 0 € 8.652.166 

3 € 14.818.653 € 916.632 € 13.902.021 
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4 Conclusie 

Rekening houdend met de aannames rondom de patiënten aantallen, 

marktpenetratie en therapietrouw zal toepassing van osimertinib (Tagrisso®) bij de 

adjuvante behandeling na volledige tumorresectie bij volwassen patiënten met 

stadium IB-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren met epidermale 

groeifactorreceptor (EGFR) exon-19-deleties of exon-21 (L858R) substitutiemutaties 

gepaard gaan met kosten die geraamd worden op €13,9 miljoen  in het derde jaar 

na opname in het pakket. Hierbij gaat het om 79 patiënten in het eerste jaar tot 

106 patiënten in het derde jaar.    

 

Er heerst onzekerheid rondom de patiënten aantallen en de marktpenetratie. 

Hiervan is de invloed op het kostenbeslag niet onderzocht in deze 

budgetimpactanalyse.  

 

 

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

 

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

inhoudelijke toetsing uit te voeren van osimertinib (Tagrisso®) 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.  

 

Osimertinib (Tagrisso®) is geïndiceerd voor adjuvante behandeling na volledige 

tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met tumoren met epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-

19-deleties of exon-21 (L858R) substitutiemutaties. Zorginstituut Nederland heeft 

na advisering door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) een therapeutische 

meerwaarde geconcludeerd voor adjuvante behandeling na volledige tumorresectie 

bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) 

met tumoren met epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-19-deleties of exon-

21 (L858R) substitutiemutaties.  

 

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 semi-markov multi-

state model. De studieresultaten gemeten over een periode van 26,1 maanden 

(mediaan) voor de osimertinib arm en 25,9 maanden (mediaan) voor de actief 

volgen arm zijn geëxtrapoleerd naar een tijdsperiode van 37 jaar. De analyse is 

uitgevoerd vanuit het maatschappelijk perspectief. De gekozen tijdshorizon is 

levenslang. Er is een discontering toegepast van 4% op toekomstige kosten en 

1.5% op toekomstige effecten. 

 

Vergelijkende behandeling 

In de economische evaluatie is osimertinib vergeleken met placebo. 

 

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 gezondheid van 10,77 QALY per 

patiënt door inzet van osimertinib. Bij placebo is dit 7,44 QALYs. De totale 

gemiddelde gezondheidswinst is 3,33 QALYs per patiënt ten opzichte van placebo. 

Voor wat betreft LYG resulteert het model in een gemiddeld aantal LYG van 14,03 

door inzet van osimertinib, bij placebo is dit 9,75 LYG. De totale gemiddelde 

gezondheidswinst is 4,28 LYGs per patiënt ten opzichte van placebo. 

 

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 €209.950 voor osimertinib en €160.383 voor placebo. De gemiddelde 

incrementele kosten per patiënt bedragen €49.568. 
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Kosteneffectiviteit 

De registratiehouder rapporteert incrementele kosteneffectiviteitsratios (ICERs) van 

€11.576 per LYG en van €14.884 per QALY ten opzichte van placebo. 

 

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

variatie van de utiliteiten in de ziektevrije gezondheidstoestand (DF), het aandeel 

van EGFR-TKI in de LLR actief volgen arm en informele zorgkosten in DM1 in de 

osimertinib arm.  

 

De resultaten van de probabilistische sensitiviteitsanalyse zoals gerapporteerd door 

de registratiehouder laten zien dat de kans dat osimertinib kosteneffectief is ten 

opzichte van placebo bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY ongeveer 

87,3% is. De gemiddelde ICER van de 5.000 simulaties die de registratiehouder 

deed was €16.374 per QALY. 

 

Eindconclusie 

Zorginstituut Nederland concludeert na advisering door de WAR dat de 

kosteneffectiviteitsanalyse van osimertinib bij de adjuvante behandeling na volledige 

tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met tumoren met epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-

19-deleties of exon-21 (L858R) substitutiemutaties van voldoende methodologische 

kwaliteit is.  

 

De registratiehouder rapporteert een ICER van €14.884 per QALY ten opzichte van 

actief volgen. Bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY is toepassing van 

osimertinib bij de adjuvante behandeling na volledige tumorresectie bij volwassen 

patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren 

met epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-19-deleties of exon-21 (L858R) 

substitutiemutaties daarom dus kosteneffectief ten opzichte van actief volgen. 

 

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. 

 

Er is sprake van onnauwkeurigheid (imprecisie) bij de volgende aspecten in het 

model:  

- Stadiëring van NSCLC werd bepaald met behulp van de 7e editie van de 

AJCC tumor-classificering, welke afwijkt van de 8e versie die tegenwoordig in 

Nederland wordt gebruikt. Bepaalde patiënten zouden volgens de 7e versie 

wel binnen de beoogde doelgroep van stadium IB-IIIA patiënten vallen en 

volgens de 8e versie niet (T3N2 patiënten). Het aantal patiënten wat binnen 

deze groep valt, een EGFR-mutatie (Ex19del of L858R) heeft én een 

volledige tumorresectie heeft ondergaan en dus in aanmerking zou komen 

voor osimertinib is waarschijnlijk verwaarloosbaar. De inschatting van het 

aantal T3N2-patiënten wat in aanmerking kan komen voor behandeling met 

osimertinib is weergegeven in de budgetimpactanalyse van dit 

pakketadvies.[1]   
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Volgens het Zorginstituut is er (vermoedelijk) sprake van bias bij de volgende 

aspecten: 

- In het farmaco-economisch model zijn drie datasets voornamelijk als 

uitgangspunt genomen: de ADAURA studie,[2] de FLAURA studie[3, 4] en het 

CancerlinQ register.[5] De registratiehouder geeft aan dat de patiënten 

geïncludeerd in deze studies volgens klinisch experts representatief zijn 

bevonden voor de Nederlandse situatie. Het Zorginstituut merkt hierbij toch 

op dat resultaten voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd omdat er toch 

een aantal aanzienlijke verschillen aanwezig zijn tussen Nederlandse 

patiënten en de patiënten in de drie datasets (bv. percentage Aziatische 

patiënten hoger dan in Nederlandse situatie).  

- Er is gebruik gemaakt van een door de registratiehouder zelf ontwikkeld 

mapping algoritme (niet gevalideerd of gepubliceerd) om SF36 scores om te 

zetten naar utiliteiten aan de hand van het Nederlands tarief. Het 

Zorginstituut merkt op dat het mogelijk was geweest om eerst de SF36 om 

te zetten naar EQ-5D-3L en daarna naar de EQ-5D-5L utiliteiten aan de 

hand van een gepubliceerd mapping algoritme.[6, 7] Echter, dit is zonder 

Nederlandse tarief. Het Zorginstituut is op de hoogte dat het gebruik van 

verschillende tarieven voor verschillende landen een invloed kan hebben op 

de kosteneffectiviteitsresultaten.[8] Het Zorginstituut kan zich daarom vinden 

in de gebruikte methode, maar geeft aan dat er een bepaalde mate van 

onzekerheid bestaat rondom de geschatte utiliteiten. Daarnaast erkent de 

registratiehouder ook dat dit proces van mapping een bepaalde mate van 

bias kan introduceren.   

 

Tot slot is er bij het volgende aspect een gebrek aan bewijs: 

- De registratiehouder geeft aan gebruik te maken van de drie datasets om de 

effectiviteit te modelleren omdat in de ADAURA studie de data,[2] voor de 

osimertinib arm, te immatuur was.  

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR) vergadering van 27 september 2021. 
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Afkortingen 
 

 

CEAC Cost-effectiveness acceptability curve 

EVPI Expected value of perfect information 

ICER Incremental cost-effectiveness ratio/incrementele kosteneffectiviteitsratio 

LYG Life-year gained/gewonnen levensjaar 

PSA Probabilistic Sensitivity Analysis/probabilistische gevoeligheidsanalyse  

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

VOI Value of information 

WAR Wetenschappelijke Adviesraad 

ZIN Zorginstituut Nederland 
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1 Inleiding 

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport voert Zorginstituut 

Nederland inhoudelijke toetsingen uit ten behoeve van de pakketbeoordeling 

specialistische geneesmiddelen. 

 

In dit farmaco-economisch rapport wordt de kosteneffectiviteit getoetst van 

osimertinib (Tagrisso®) voor de indicatie adjuvante behandeling na volledige 

tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met tumoren met epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-

19-deleties of exon-21 (L858R) substitutiemutaties. 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 osimertinib. De geregistreerde indicatie luidt als volgt: 

 

Osimertinib (Tagrisso®) is geregistreerd voor 'adjuvante behandeling na volledige 

tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met tumoren met epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-

19-deleties of exon-21 (L858R) substitutiemutaties‘.[9] 

1.2 Aandoening en verloop van de ziekte 

Longkanker wordt beschreven als ongeremde celgroei (kanker) in weefsels van de  

longen. Er zijn grofweg twee verschillende typen longkanker; kleincellige longkanker  

(SCLC) en niet-kleincellige longkanker (NSCLC). In 71% van de gevallen betreft het 

NSCLC.[10] NSCLC is weer onder te verdelen in verschillende histologische subtypes, 

namelijk plaveiselcelcarcinoom en non-plaveiselcelcarcinoom (waaronder 

adenocarcinoom, grootcellig carcinoom en ongedifferentieerd carcinoom). 

Longkanker is volgens de World Health Organization (WHO) bij 71% van de gevallen 

toe te schrijven aan blootstelling aan sigarettenrook. Andere risicofactoren zijn 

blootstelling aan asbest, arsenicum, radongas en non-tabak gerelateerde 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen.[11] 

 
Bij ongeveer 10-15% van de patiënten met een non-plaveiselcelcarcinoom is er 
sprake van een activerende mutatie van het epidermale growth factor receptor 
(EGFR-)gen. Bij een dergelijke mutatie kunnen de intracellulaire 
signaaltransductieroutes geactiveerd worden, ook in afwezigheid van het ligand (de 
groeifactor). Tevens kan er sprake zijn van verhoogde expressie van EGFR. De 
meest voorkomende activerende mutaties zijn deleties in exon 19 (48%) en een 

puntmutatie in exon 21 (L858R, 43%).[12, 13] 
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Longkanker kan veel verschillende klachten veroorzaken, afhankelijk van de plaats 

en grootte van de tumor en van eventuele uitzaaiingen. De klachten kunnen te 

maken hebben met de luchtwegen zoals veranderingen in het hoestpatroon, het 

ophoesten van bloed, kortademigheid, vaak terugkerende longontsteking, 

aanhoudende heesheid en zeurende pijn in de borststreek, rug of bij de schouders. 

Maar ook verminderde eetlust, algehele malaise en gewichtsverlies kunnen zich in 

een vroeg stadium al manifesteren.[14] 

 

Het ziektestadium van longkanker loopt van stadium I tot IV, waarbij er globaal 

gezien in stadium I sprake is van een tumor <4 cm zonder metastasen en 

lymfeklierbetrokkenheid, in stadium II van een tumor tussen de 4 en 5 cm én 

lymfeklierbetrokkenheid óf van een tumor tussen de 5 en 7 cm, in stadium III van 

uitgebreidere lymfekliermetastasen of een tumor van >7 cm en in stadium IV van 

afstandsmetastasen[15, 16]. Voor de exacte stadiëring wordt gebruik gemaakt van de 

8ste editie van de TNM-classificatie (tumor, node, metastasis) die ontwikkeld is door 

de American Joint Committee on Cancer.[17]  

 

De 5-jaarsoverleving is gemiddeld 61% in stadium I, 42% in stadium II, 19% in 

stadium III en slechts 3% in stadium IV.[10] De laatste jaren komen er echter steeds 

meer behandelopties beschikbaar, waardoor de verwachting is dat de 5-

jaarsoverleving zal toenemen. 

1.3 Epidemiologie 

Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) waren er in 2020 ongeveer 

36.000 patiënten in Nederland die 15 longkanker hebben of hebben gehad (20-

jaarsprevalentie). Daarnaast worden er jaarlijks 14.176 mensen in Nederland 

gediagnosticeerd met longkanker, waarvan 9.929 mensen de diagnose NSCLC 

krijgen.[10] Er zijn iets meer mannen dan vrouwen (55% vs 45%) in Nederland met 

longkanker. Bij de diagnose van NSCLC bevindt 19% van de patiënten zich in 

stadium I, 8% in stadium II, 11% in stadium IIIA, 12% in stadium IIIB en 50% in 

stadium IV.[10] 

1.4 Onderzoeksvraag 

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

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

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

gezondheidswinst en eventuele financiële besparingen die het bewerkstelligt. 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden wordt de incrementele 

kosteneffectiviteitsratio van osimertinib ten opzichte van de standaardbehandeling 

bepaald.  
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2 Methoden 

2.1 Patiëntenpopulatie 

De ADAURA studie wordt als uitgangspunt gebruikt voor het modelleren van de 

kosteneffectiviteit.[2] In tabel 1 worden de baseline karakteristeken van de patiënten 

in deze studie weergegeven.  

 

Op verzoek van het Zorginstituut heeft de registratiehouder bekeken of de 

studiepopulatie overeenkomt met de Nederlandse populatie. Hiervoor heeft de 

registratiehouder een targeted literatuuronderzoek uitgevoerd en daarnaast zijn 

onderstaande karakteristieken besproken in een adviesraad. De resultaten van dit 

literatuuronderzoek worden verder in detail besproken in paragraaf 2.9.2. Voor wat 

betreft de adviesraad, gaven klinisch experts aan dat de ADAURA studie 

representatief is voor de Nederlandse populatie. Kanttekening hierbij is het 

percentage Aziaten versus niet-Aziaten dat niet helemaal overeenkomt met de 

Nederlandse situatie (in de ADAURA studie is 64% Aziatisch; dit percentage zal 

lager zijn in de Nederlandse populatie). Bovendien is het percentage stadium IIIA 

patiënten met een resectie waarschijnlijk wat lager in de Nederlandse populatie.[18] 

 

Tabel 1: Patiëntkarakteristieken van de interventie en controle-arm 

 Osimertinib 

(n=339) 

Actief 

volgen 

(n=343) 

Sex: male / female, % 32 / 68 28 / 72 

Age: median (range), years 64 (30-86) 62 (31-82) 

Race: non-Asian / Asian, % 36 / 64  36 / 64  

Smoking status: never, smoked before, currently smoking 

% 

68 / 31 / 1 75 / 24 / 1 

WHO performance status: 0 / 1, % 64 / 36 64 / 36 

AJCC staging at diagnosis (7th edition): IB / II / IIIA, % 32 / 34 / 35 32 / 34 / 34 

Histology: adenocarcinoma / other, % 96 / 4 97 / 3 

Resection: lobectomy / other, % 97 / <4 94 / 6 

Regional lymph nodes: N0 / N1 / N2, % 41 / 29 / 31 42 / 28 / 30 

EGFR mutation at randomization: Ex19del / L858R / T790M, 

%  

55 / 45 / 1 55 / 45 / 1 

Adjuvant chemotherapy: yes / no, % 60 / 40 60 / 40 

2.2 Interventie 

Osimertinib wordt gegeven na complete resectie en de eventueel daaropvolgende 

chemotherapie in lijn met de ADAURA studie in plaats van actief volgen (zie figuur 1 

in paragraaf 2.3).[2] De aanbevolen dosering is 80 mg eenmaal daags. In de 

adjuvante setting dient de behandeling met osimertinib gecontinueerd te worden tot 

terugkeer van de ziekte of tot het optreden van onacceptabele toxiciteit. Een 

behandelduur van langer dan 3 jaar is echter niet onderzocht.[19] 

2.3 Vergelijkende behandeling 

In de ADAURA studie is osimertinib is vergeleken met placebo in volwassen 

patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren 

met epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-19-deleties of exon-21 (L858R) 

substitutiemutaties.[2]  
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De behandeling van resectabele NSCLC wordt zowel in een Nederlandse richtlijn 

(NVALT, 2020) als in een Europese richtlijn (ESMO, 2020) beschreven.[15, 16, 20]  

 

De standaardbehandeling voor het resectabele NSCLC is de chirurgische 

verwijdering van de tumor met een systematische mediastinale lymfeklierdissectie. 

Deze behandeling wordt beschouwd als een curatieve behandeling. [15, 16] In stadium 

I wordt 43% chirurgisch behandeld, in stadium II 54% (waarvan 23% in combinatie 

met chemotherapie) en in stadium III 21% (waarbij wordt aangenomen dat alle 

patiënten in stadium IIIA zitten).[10] Voor kwetsbare patiënten en patiënten met een 

verhoogd operatierisico kan stereotactische radiotherapie (SBRT) worden overwogen 

als behandeling voor stadium I NSCLC. Adjuvante chemotherapie kan worden 

ingezet bij stadium II en III NSCLC en bij stadium IB als de primaire tumor van >4 

cm is. Patiënten dienen tevens een Eastern Cooperative Oncology Group 

Performance Status (ECOG PS) van 0 of 1 te hebben. Als adjuvante therapie gaat de 

voorkeur uit naar een duale chemotherapie die in ieder geval cisplatine 30 mg/m2 

bevat gedurende 4 cycli. [15, 16]  

 

Na de tumorresectie, eventueel gevolgd door adjuvante chemotherapie, wordt de 

patiënt elke 6 maanden gedurende 2 jaar gecontroleerd met behulp van een CT-

scan. Daarna vindt deze controle jaarlijks plaats gedurende 3 jaar indien er wordt 

gekozen voor follow-up. Dit wordt ‘actief volgen’ genoemd.[15, 16] Dit vormt ook de 

vergelijkende behandeling ten opzichte van osimertinib, aangezien osimertinib ook 

wordt ingezet na complete resectie en de eventueel daaropvolgende chemotherapie. 

Zie de twee behandeltrajecten in figuur 1.  

Figuur 1. Behandeltraject vergelijkende behandeling en osimertinib voor stadium IB-

IIIA EGFRm (ex19del/L858R) NSCLC patiënten 

 

 

Discussie:  

Het percentage Aziaten versus niet-Aziaten komt niet helemaal overeen met de 

Nederlandse situatie (in de ADAURA studie is 64% Aziatisch; dit percentage zal 

lager zijn in de Nederlandse populatie). Daarnaast is het percentage stadium IIIA 

patiënten met een resectie waarschijnlijk wat lager in de Nederlandse populatie.[18] 

 

Conclusie: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de beschrijving van de interventie en de 

vergelijkende behandeling. Voor wat betreft de patiëntpopulatie merkt het 

Zorginstituut op dat er verschillen zijn. Het is aannemelijk dat de ADAURA 

studieresultaten ook voor de Nederlandse situatie representatief zijn, echter 

voorzichtigheid is geboden bij het interpreteren van de kosteneffectiviteit resultaten 

in dit rapport.  
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2.4 Klinische uitkomsten 

Tabel 2 geeft een samenvatting van de relevante uitkomstmaten die gebruikt zijn 

voor het bepalen van de effectiviteit van de behandelingen in het model. De 

belangrijkste klinische uitkomstmaten worden gevormd door de ziektevrije 

overleving (disease-free survival; DFS) en de algehele overleving (overall survival; 

OS) in de ADAURA studie. Deze worden weergegeven in tabel 3. Andere klinische 

uitkomsten gebruikt in het model waren gezondheids-gerelateerde kwaliteit van 

leven (health-related quality of life; HRQoL) en bijwerkingen (adverse events; AE). 

De utiliteiten worden in detail beschreven in paragraaf 2.8.3. In het model zijn 

graad 3 en 4 bijwerkingen geïncludeerd die ten minste twee keer zijn voorgekomen 

in één of beide de behandelarmen in de ADAURA studie. Deze worden weergegeven 

in tabel 3. Het Zorginstituut merkt op dat er in de ADAURA studie een aanzienlijk 

verschil zit in de graad 1 en 2 bijwerkingen tussen de osimertinib en placebo arm. 

Voor graad 3 en 4 bijwerkingen is het verschil tussen de beide armen kleiner. Op 

verzoek van het Zorginstituut heeft de registratiehouder in een scenarioanalyse de 

impact van het meenemen van graad 1 en 2 bijwerkingen geëvalueerd (zie 

paragraaf 2.10.3 en 3.5.3).  

 

Tabel 2: Klinische uitkomsten uit de ADAURA studie 

 Osimertinib 

(n=339) 

Active 

monitoring 

(n=343) 

Hazard ratio (HR), 

confidence interval 

(CI), p-value 

DFS stage IB-IIIA, months (95% 

CI) 

NR (NB-NB) 27,5 (22,0-

35,0) 

HR=0,20  

(99,12% CI: 0,14-

0,30) 

P<0,001 

OS stage IB-IIIA, months (95% 

CI) 

NR (NB-NB) 

 

48,2 (48,2-

NB) 

 

HR=0,48  

(99,98% CI: 0,12-

1,98) 

p=0.0553 

    

% DFS after 24 months (95% CI) 89,1  

(84,5-92,4) 

52,4  

(46,4-58,1) 

 

% DFS after 36 months (95% CI) 78,9  

(68,7-86,1) 

40,0  

(32,1-47,8) 

 

% OS after 24 months (95% CI) 99,6  

(96,9-99,9) 

94.7  

(91.4-96.8) 

 

% OS after 36 months (95% CI) 93,9  

(87,4-97,1) 

91,8  

(87,1-94,9) 

 

CI, confidence interval; DFS, disease-free survival; HR, hazard ratio; NR, not reached; NC, 

not calculated; OS, overall survival  

 

Tabel 3: Graad 3-4 bijwerkingen in de ADAURA studie 

 Osimertinib (N=337) Placebo (N=343) 

Diarrhoea 6 (1.8%)  1 (0.3%) 

Stomatitis 5 (1.5%)  0 (0.0%) 

Paronychia 3 (0.9%) 0 (0.0%) 

ECG QT prolonged 3 (0.9%) 1 (0.3%) 

Decreased Appetite 2 (0.6%) 0 (0.0%) 

Source: ADAURA data on file; Table 14.3.2.5 Summary of adverse events with CTCAE Grade 3 or higher 

causally related to treatment by system organ class and preferred term (Safety analysis set). MedDRA 

version 22.1. CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse Events (version 4.03). 
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2.5 Tijdshorizon 

De analyseperiode van een studie moet zodanig zijn dat een geldige en betrouwbare 

uitspraak kan worden gedaan over de kosten en effecten van de te vergelijken 

behandelingen. De registratiehouder is uitgegaan van een levenslange tijdshorizon. 

De mediaan leeftijd in de ADAURA studie was 63 (gemiddelde leeftijd 62,1 jaar).[2] 

Daarnaast gaven klinisch experts aan dat een deel van de patiënten mogelijk 

geneest. Daarom is er in de base-case gekozen voor een tijdshorizon van 37 jaar 

(levenslange tijdshorizon gedefinieerd als de tijd die benodigd is totdat minder dan 

1% van de gemodelleerde populatie nog in leven is in beide de behandelarmen).    

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 osimertinib aan te kunnen tonen. 

2.7 Economisch model 

2.7.1 Modelstructuur en gezondheidstoestanden 

In figuur 2 is de modelstructuur weergegeven. De registratiehouder heeft gebruik 

gemaakt van een semi-Markov multi-state model. De registratiehouder heeft de 

modelstructuur zo proberen in te richten dat het de huidige en toekomstige 

behandeltrajecten na implementatie van osimertinib volgt. Zie figuur 3. Het 

behandeltraject was gebaseerd op Nederlandse richtlijnen en op expert opinie uit de 

adviesraad.[18, 15, 16] In de Nederlandse richtlijn wordt osimertinib momenteel al 

gebruikt voor eerstelijns gemetastaseerde EGFRm NSCLC. Op dit moment bevat de 

richtlijn nog geen aanbevolen behandeling voor EGFRm NSCLC patiënten met 

lokale/regionale terugkerende ziekte en tweedelijns gemetastaseerde EFGRm NSCLC 

wanneer osimertinib zou worden toegevoegd aan het behandelarsenaal. Daarom 

werd voor de resterende stappen in de interventiearm met osimertinib in plaats van 

actief volgen een behandelalgoritme ontwikkeld in samenspraak met klinisch 

experts in de adviesraad. De klinisch experts gaven aan dat het behandelalgoritme 

in figuur 3 overeenkomt met een met een stadium IB-IIIA patiënt na volledige 

tumorresectie in Nederland.[18] Elke stap in het behandeltraject wordt in detail 

besproken per gezondheidstoestand. Het model bestaat uit 5 

gezondheidstoestanden: “ziektevrij” (disease free; DF), “Lokale/regionale terugkeer 

van tumor” (local/regional recurrence; LRR), “eerstelijns behandeling voor NSCLC 

metastase op afstand” (DM1), “tweedelijns behandeling voor NSCLC metastase op 

afstand” (DM2) en “dood” als een absorberende gezondheidstoestand.  
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Figuur 2: Modelstructuur van het semi-Markov multi-state model voor osimertinib bij 

adjuvante behandeling na volledige tumorresectie bij volwassen patiënten met 

stadium IB-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren met epidermale 

groeifactorreceptor (EGFR) exon-19-deleties of exon-21 (L858R) 

substitutiemutaties. 

 

 

Figuur 3: Behandeltrajecten van de vergelijkende behandeling (links) en de 

interventie na implementatie van osimertinib (rechts).  

 

Ziektevrij gezondheidstoestand (DF) 

Alle patiënten starten in deze gezondheidstoestand en worden of actief gevolgd of 

worden adjuvant behandeld met osimertinib. Patiënten kunnen ziektevrij blijven of 

door naar lokale/regionale terugkeer van tumor, eerstelijns behandeling (DM1) en 

dood gebaseerd op de gebruikte parametrische survival distributie op de ADAURA 

studie data. Op basis van klinisch expert opinie, werd er aangenomen dat 95% van 

de patiënten die 5 jaar ziektevrij waren genezen waren. Deze patiënten blijven in de 

ziektevrije gezondheidstoestand en volgen de mortaliteit van de algemene 

Nederlandse populatie.[21]   

 

Lokale/regionale terugkeer van tumor (LRR) 

In deze gezondheidstoestand worden patiënten behandeld met een combinatie van 

LRR behandelingen in lijn met de behandelingen gebruikt in de CancerlinQ data.[5] 

Vanuit de LRR gezondheidstoestand kunnen patiënten blijven in de LRR toestand, 

door naar DM1 of overlijden. De kansen om te blijven in de LRR toestand, 

progressie naar DM1 of overlijden is gebaseerd op de gebruikte parametrische 

survival distributies op de CancerLinQ data.[5] Deze data omvat een patiënten cohort 
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met vergelijkbare karakteristieken als de patiënten in de ADAURA studie en is 

gevalideerd door klinisch experts tijdens een adviesraad.[18]   

 

Eerstelijns behandeling van NSCLC metastase op afstand (DM1) 

De behandeling in DM1 hangt af van de behandeling die patiënten hebben 

ontvangen in de ziektevrije (DF) gezondheidstoestand. Patiënten die actief gevolgd 

werden in de DF gezondheidstoestand zullen osimertinib krijgen als eerstelijns 

behandeling, omdat osimertinib de huidige standaardbehandeling is voor 

gemetastaseerde EGFRm NSCLC patiënten is in Nederland.[15, 16] Voor patiënten die 

osimertinib hebben ontvangen in de DF gezondheidstoestand, hebben klinische 

experts aangegeven dat herbehandeling met osimertinib in DM1 mogelijk is 

wanneer patiënten in de DF of DM1 toestanden minimaal 1 jaar niet behandeld zijn 

met osimertinib. Bijvoorbeeld, met een maximale behandelduur van drie jaar in de 

DF toestand, zullen patiënten die doorgaan naar DM1 pas 48 maanden na de start 

van adjuvante behandeling met osimertinib worden behandeld met osimertinib. 

Klinisch experts gaven aan dat verwacht kan worden dat 50% van de patiënten die 

in aanmerking komen voor behandeling met osimertinib daadwerkelijk zullen 

worden herbehandeld met osimertinib. Van de andere 50% werd verwacht dat 

patiënten behandeld zullen worden met platinum-doublet chemotherapie (PDC). 

Voor patiënten die binnen 48 maanden na de start van adjuvante behandeling met 

osimertinib doorgaan naar DM1 werd ook aangenomen dat zij behandeld werden 

met PDC.     

 

Vanuit de DM1 toestand kunnen patiënten doorgaan naar tweedelijns behandeling 

(DM2) of overlijden. De kans op progressie naar DM2 of overlijden is gebaseerd op 

de gebruikte parametrische survival distributies op de data uit de FLAURA studie.[3, 

4] De registratiehouder gebruikt hiervoor andere data dan de ADAURA studie en 

geeft hiervoor als reden aan dat de data uit de ADAURA studie te immatuur was. 

Om de effectiviteit van PDC in DM1 te modelleren, werd er een hazard ratio (HR) 

van 1/0,43 toegepast op de FLAURA controle-arm uit de netwerk meta-analyse 

(NMA) van Holleman et al.[22] (de auteurs rapporteren een HR van 0,43 van gefinitib 

ten opzichte van PDC, terwijl in dit geval interesse uitgaat naar PDC ten opzichte 

van gefitinib). Hierbij gaat het om een proportional hazards model, waardoor er een 

hazard ratio kan worden toegepast op de hazards uit de parametrische distributie.  

 

Omdat er momenteel geen data beschikbaar is voor wat betreft de effectiviteit van 

de herbehandeling met osimertinib, is er in de base-case aangenomen dat dit gelijk 

is aan de effectiviteit van osimertinib uit de FLAURA studie.[3, 4] De klinisch experts 

in de adviesraad konden zich hierin vinden. Daarnaast is er een scenarioanalyse 

uitgevoerd waarin de effectiviteit uit de controle-arm is aangenomen voor de 

herbehandeling met osimertinib om de onzekerheid rondom gewenning aan 

osimertinib te kunnen evalueren (verminderde effectiviteit).    

 

Tweedelijns behandeling van NSCLC metastase op afstand (DM2) 

De behandeling in de DM2 toestand hangt af van de behandeling ontvangen in DM1. 

Wanneer patiënten in DM1 osimertinib ontvingen, wordt er in DM2 behandeld met 

PDC. Wanneer patiënten PDC hebben ontvangen in DM1, wordt er in DM2 behandeld 

met docetaxel. De kans om te overlijden vanuit de DM2 toestand is gebaseerd op de 

FLAURA studie data.[3, 4] Omdat de behandeling in de DM2 toestand bestaan uit PDC 

en docetaxel, werd de effectiviteit gemodelleerd aan de hand van de post-progressie 

overleving van de osimertinib arm uit de FLAURA studie.[3, 4] De registratiehouder 

geeft aan dat deze arm meer representatief is dan de controle-arm uit de FLAURA 

studie, omdat patienten in de controle-arm een volgende behandeling met 

osimertinib kregen na een eerstelijns behandeling met erlotinib of gefitinib.    
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Voor de DF, LRR en DM1 toestanden was het aantal overleden patiënten gebaseerd 

op de ADAURA, CancerlinQ en FLAURA data erg laag.[5, 3, 4, 2] Hierdoor resulteerde 

extrapolatie van de data tot een hogere overleving dan de overleving van de 

algemene populatie. Omdat dit niet mogelijk is, werd dit gecorrigeerd aan de hand 

van Nederlandse mortaliteitsdata. Het Zorginstituut begrijpt dat de registratiehouder 

deze Nederlandse algemene populatiemortaliteit gebruikt om de transitie tussen DF, 

LRR en DM1 naar dood te modelleren. De adviesraad gaf aan dat het deze correctie 

aannemelijk is aangezien de meeste patiënten overlijden in de DM2 toestand.[18] 

Echter, het Zorginstituut geeft aan deze patiënten eerder ziek zijn geweest, een 

tumorresectie hebben ondergaan en actief gevolgd worden of in de toekomst 

adjuvant behandeld zullen worden met osimertinib, waardoor de gebruikte 

Nederlandse mortaliteitsdata mogelijk de mortaliteit van deze patiënten onderschat. 

Op verzoek van het Zorginstituut heeft de registratiehouder een scenarioanalyse 

toegevoegd waarin de mortaliteit van de algemene Nederlandse populatie is 

verhoogd met 10% (standardized mortality rate van 1.1) om zo te reflecteren dat 

stadium IB-IIIA NSCLC patiënten een verhoogd risico op sterven hebben in 

vergelijking met de algemene Nederlandse populatie. Resultaten hiervan worden 

beschreven in paragraaf 3.5.3.  

 

In de DM2 toestand is de kans op overlijden groter dan in de algemene populatie. 

Echter, om er zeker van te zijn dat de mortaliteit in DM2 niet lager is dan in de 

algemene populatie, werd de kans op overlijden in de DM2 toestand ook 

gecorrigeerd voor algemene populatiemortaliteit. De transitiekansen en de keuze 

voor parametrische distributies voor de transities tussen gezondheidstoestanden 

worden beschreven in paragraaf 2.8.1. 

 

De modelstructuur is besproken en gevalideerd door Nederlandse klinische experts 

in een adviesraad gehouden in maart 2021.[18] 

2.7.2 Cyclusduur, cohortgrootte en modelinstroom 

De cyclusduur in het model was 4,35 weken (30,44 dagen) om in lijn te zijn met 

kosten en timing van de behandeling van de patiënt. Een half-cyclus correctie werd 

toegepast. Patiënten startten in de DF toestand na volledige tumorresectie ± 

adjuvante chemotherapie (figuur 1). De leeftijd was 63 jaar (mediaan leeftijd in 

ADAURA studie) en 70% was vrouw aan het begin van het model overeenkomstig 

met de baseline karakteristieken van de patiënten in de ADAURA 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%. 

 

2.8 Inputgegevens 

2.8.1 Transitiekansen  

Voor het bepalen van de transitiekansen in het model zijn data gebruikt verkregen 

uit de volgende klinische studies: de ADAURA studie, de FLAURA studie en 

CancerlinQ data.[23, 3, 2, 4]  
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Omdat er gebruik is gemaakt van een semi-Markov multi-state model, werden de 

transitiekansen gecorrigeerd voor “competing risks”. Hiervoor werd de benadering 

van Williams et al.[24] gebuikt. Tabel 4 geeft een overzicht van de transitiekansen 

met bijbehorende gekozen parametrische distributie.  

 

Tabel 4: transitiekansen in het model  

Transition probability Value Substantiation  Source 

Transitions from the DF health state  

DF  LRR (TP1)   

For TP1, individual 

(treatment-specific) 

parametric curves were 

fitted on the ADAURA data 

using the competing risk 

method from Williams et 

al.[24] The lognormal curve 

was selected as it had the 

best fit in terms of clinical 

plausibility and statistical 

fit.   

 

ADAURA 

trial[2] 

Osimertinib Lognormal 

Active monitoring Lognormal 

DF  DM1 (TP2)   

For TP2, individual 

(treatment-specific) 

parametric curves were 

fitted on the ADAURA trial 

using the competing risk 

method from Williams et 

al.[24] The generalized 

gamma curve was selected 

as it had the best fit in 

terms of clinical plausibility 

and statistical fit.   

 

ADAURA 

trial[2]  

  

Osimertinib Gen. 

Gamma 

Active monitoring Gen. 

Gamma 

  

DF  Death (TP3)   

For TP3, general 

population mortality 

probabilities were used, as 

the number of death 

events in the ADAURA 

were only 0 and 2 for 

osimertinib and active 

monitoring, respectively  

 

Life tables 

CBS[21]  

Osimertinib GPM 

Active monitoring GPM 

DF  DF (<5 years)   

In the first 5 years of the 

model, the probability to 

remain in the DF health 

state is 1 minus the 

probabilities to leave the 

DF health state to the LRR 

health state (TP1), DM1 

health state (TP2), or 

death (TP3).  

 

- Osimertinib 1–TP1–

TP2–TP3 

Active monitoring 1–TP1–

TP2–TP3 

DF  DF (≥5 years)   

If patients in the model 

 

-      95% cured  
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Osimertinib 1-TP3 remain disease-free for 5 

years, it is assumed that 

95% of these patients can 

be considered cured and 

therefore they will no 

longer progress to the LRR 

or DM1 health states. The 

probability to remain in 

the DF health state is 1 

minus the probability to 

die (TP3) minus 5%*(TP1 

+ TP2). 

Active monitoring 1-TP3 

     5% not cured  For 5% of the patients 

that remain disease-free in 

the model, it is assumed 

they are not cured and can 

still progress to the LRR 

and DM1 health states. 

Therefore, for these 

patients, the probability to 

remain in the DF health 

state is 1 minus the 

probabilities to leave the 

DF health state to the LRR 

health state (TP1), DM1 

health state (TP2), or 

death (TP3). 

 

- 

 

Transitions from the LRR health state  

LRR  DM1 (TP4)   

For TP4, because neither 

ADAURA or FLAURA 

captured enough patients 

in the LRR stage, standard 

parametric curves were 

fitted on the CancerLinQ 

data using the competing 

risk method from Williams 

et al[24] The lognormal 

distribution selected as it 

had the best fit in terms of 

clinical plausibility and 

statistical fit. No 

differentiation between the 

osimertinib and SoC arm is 

assumed. 

 

CancerLinQ[5] Combination of LRR 

treatments 

Lognormal 

  

LRR  Death (TP5)  For TP5, general 

population mortality 

probabilities were used, as 

the number of death 

events in the LRR health 

state observed in the 

CancerLinQ data were only 

2. No differentiation 

between the osimertinib 

 

CancerLinQ - 

Life tables 

CBS[5, 21] 

 GPM 
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and SoC arm is assumed 

LRR  LRR  1-TP4- TP5 The probability to remain 

in the LRR health state is 1 

minus the probability to 

leave the LRR health state 

to DM1 health state (TP4) 

or to die (TP5)  

- 

  

Transitions from the DM1 health state  

DM1  DM2 (TP6) Weibull For TP6, individual 

parametric curves were 

fitted on the FLAURA data 

using the competing risk 

method from Williams et 

al.[24] The Weibull 

distribution was selected 

as it had the best fit in 

terms of clinical plausibility 

and statistical fit.   

FLAURA trial[3, 

4]  

Osimertinib as 1L DM 

treatment/retreatment 

Weibull The osimertinib arm of 

FLAURA is used for 

patients who receive 

osimertinib (retreatment) 

in the DM1 health state. In 

the advisory board, the 

proportion of patients 

receiving retreatment was 

estimated at 50% of the 

patients who remained in 

DF and/or LRR for 48 

months.[18]  

FLAURA trial[3, 

4]  

PDC as 1L DM 

treatment 

 

Weibull To estimate the 

effectiveness of PDC as 

treatment in the DM1 

health state, a HR of 

1/0,43 (representing the 

effectiveness of 

chemotherapy versus 

gefitinib) based on the 

network meta-analysis of 

Holleman et al. is applied 

to the SoC EGFR-TKI arm 

from FLAURA and is used 

for this cohort in TP6.[22]  

FLAURA trial[3, 

4] 

Scenario: Osimertinib  

retreatment acquired 

resistance 

Weibull In a scenario analysis, 

instead of using the 

osimertinib arm from the 

FLAURA trial to reflect the 

effectiveness of 

retreatment with 

osimertinib, the SoC 

EGFR-TKI arm from 

FLAURA is used. This 

scenario analysis was 

suggested in the advisory 

FLAURA trial[3, 

4]  
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board as there is no data 

yet on the effectiveness of 

osimertinib 

retreatment.[18] 

DM1  Death (TP7) Exponential  For TP7, individual 

parametric curves were 

fitted on the FLAURA data 

using the competing risk 

method from Williams et 

al.[24] The exponential 

distribution was selected 

as it had the best fit in 

terms of clinical plausibility 

and statistical fit.   

FLAURA trial[3, 

4] 

Osimertinib as 1L DM 

treatment/retreatment 

Exponential The osimertinib arm of 

FLAURA is used for 

patients who receive 

osimertinib in the DM1 

health state. In the 

advisory board, the 

proportion of patients 

receiving retreatment was 

estimated at 50% of the 

patients who remained in 

DF and/or LRR for 48 

months.[18]  

FLAURA trial[3, 

4]  

PDC as 1L DM 

treatment 

Exponential To estimate the 

effectiveness of PDC as 

treatment in the DM1 

health state, a HR of 

1/0,43 (representing the 

effectiveness of 

chemotherapy versus 

gefitinib) based on the 

network meta-analysis of 

Holleman et al.[22] is 

applied to the SoC EGFR-

TKI arm FLAURA and is 

used for this cohort in TP7. 

FLAURA trial[3, 

4] 

Scenario: Osimertinib    

retreatment acquired 

resistance 

 

Exponential In a scenario analysis, 

instead of using the 

osimertinib arm from the 

FLAURA trial to reflect the 

effectiveness of 

retreatment with 

osimertinib, the SoC 

EGFR-TKI arm from 

FLAURA is used. This 

scenario analysis was 

suggested in the advisory 

board as there is no data 

yet on the effectiveness of 

osimertinib 

FLAURA trial[3, 

4] 
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retreatment.[18] 

DM1 DM1 1-TP6-TP7 The probability to remain 

in the DM1 health state is 

1 minus the probability to 

leave the DM1 health state 

to DM2 health state (TP6) 

or to die (TP7) 

- 

Transitions from the DM2 health state 

DM2  Death (TP8)  For TP8, individual 

parametric curves were 

fitted on the FLAURA data. 
[3, 4] The Weibull 

distribution was selected 

as it had the best fit in 

terms of clinical plausibility 

and statistical fit.   

FLAURA trial[3, 

4] PDC as 2L DM 

treatment 

Weibull 

Docetaxel as 2L DM 

treatment 

Weibull 

DM2 DM2  1-TP8 The probability to remain 

in the DM2 health state is 

1 minus the probability to 

die (TP8) 

- 

Key: AUC, area under the curve; DF, Disease-free survival; 1L DM, 1st line distant 

metastasis; 2L DM, 2nd line distant metastasis; LRR, local/regional; PDC, platinum-

doublet chemotherapy; SoC, standard of care; TP, transition probability. 

 

2.8.2 Extrapolatie 

De registratiehouder beschrijft in het ingediende farmaco-economische dossier dat 

de  klinische data zijn verkregen over een beperkte periode van 26,1 maanden 

(mediaan) voor de osimertinib arm en 25,9 maanden (mediaan) voor de actief 

volgen arm. 

 

Om een realistische schatting te maken over de volledige tijdsduur van het model is 

er een extrapolatie gedaan van de data over tijd van de effecten van de werking van 

osimertinib en placebo. Aan de hand van deze extrapolaties zijn de transitiekansen 

bepaald. Hieronder wordt het selectieproces van een parametrische distributie voor 

één van de transitiekansen beschreven. De overige extrapolaties zijn bijgevoegd in 

de bijlage (6.1).  

 

Ziektevrije toestand naar lokale/regionale terugkeer van tumor (DF  LRR) 

Voor de transitiekans tussen DF en LRR is de Kaplan-Meier data geëxtrapoleerd 

(figuur 4). Hiervoor is de richtlijn van NICE gevolgd (technical support document 

14), zoals het Zorginstituut ook aanbeveelt. Verschillende standaard parametrische 

distributies zijn gefit en geëvalueerd op basis van visuele fit en statistische fit. De 

registratiehouder geeft aan dat klinische plausibiliteit van de distributies voor 

algehele overleving is gevalideerd in een adviesraad, waarbij de klinisch experts 

zowel de overlevingscurves als de uitkomsten van het model (onverdisconteerde 

levensjaren) gepresenteerd kregen.[18] De curves voor de andere 

gezondheidstoestanden, zoals bv. DF  LRR zijn niet gevalideerd door klinisch 

experts. Hierbij ging het om de volgende distributies: exponential, Weibull, log-

logistic, lognormal, generalized Gamma en de Gompertz. De registratiehouder geeft 

hierop aan dat het beoordelen van individuele transitiekansen niet mogelijk is gezien 

deze worden berekend met behulp van competing risks. De registratiehouder heeft 

daarom de geaggregeerde overlevingscurves (overall survival [OS] en disease-free 

survival [DFS]) gepresenteerd aan de klinisch experts.[18] Een beknopte 
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samenvatting hiervan kan worden ingezien in bijlage 6.2. Meer geavanceerde 

extrapolatiemethoden zijn geen onderdeel van het ingediende dossier. 

 

Figuur 4: Kaplan-Meier voor tijd tot LRR in de osimertinib en placebo arm.  

 

Daarnaast werd ook de proportional hazards assumptie getoetst, uit de cumulative 

hazard plot en de Schoenfeld residuals plot en test (P=0,286) kwam naar voren dat 

er sprake was van proportional hazards (figuur 5).  

 

 

 

 
 

Figuur 5: Cumulative hazards plot en Schoenfeld residuals voor DF  LRR 
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In figuur 6 worden de verschillende gefitte parametrische distributies weergegeven 

ter evaluatie van de visuele fit. In tabel 5 worden de Aikaike/Bayesian Information 

Criterion (AIC/BIC) waarden weergegeven. Gebaseerd op visuele en statistische fit 

komt de lognormal distributie naar voren als de best passende distributie. Het laat 

ook een dalende hazard over tijd zien, wat in lijn is met verwachting omtrent 

genezing in deze populatie. Daarom is er voor de transitiekans tussen DF naar LRR 

gekozen voor de lognormal distributie. Wat opvalt is dat voor de lognormal 

distributie het verschil in overleving relatief groot is tussen de osimertinib en 

placebo arm ten gunste van osimertinib. Dit valt voornamelijk op wanneer er ook 

wordt gekeken naar de andere gefitte distributies. Voor de resterende 

transitiekansen en de bijbehorende extrapolaties wordt verwezen naar bijlage 6.1.  

 

Tabel 5: Statistische fit van de parametrische distributies 

 Individual fits Combined fits 

 Osimertinib Active monitoring 

(placebo) 

  

Model AIC BIC AIC BIC AIC BIC 

Lognormal 309.89 317.54 678.46 686.13 986.36 999.93 

Loglogistic 310.55 318.20 681.99 689.67 991.24 1004.82 

Weibull 310.66 318.32 683.06 690.73 992.83 1006.41 

Generalized 
Gamma 

311.86 323.33 679.09 690.60 987.40 1005.50 

Gompertz 312.82 320.47 686.36 694.03 998.08 1011.65 

Exponential   314.32 318.15 685.82 689.66 1000.14 1009.19 

Key: AIC, Akaike information criterion; BIC, Bayesian information criterion; 
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Figuur 6: Visuele fit van de verschillende distributies 

 

Conclusie: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de beschrijving van de extrapolaties.  

2.8.3 Utiliteiten 

Voor het bepalen van de utiliteiten van de gezondheidstoestanden heeft de 

registratiehouder de ADAURA en FLAURA studies als uitgangspunt genomen.[3, 4, 2] 

In deze studie is gebruik gemaakt van de SF36 en EORTC QLQ-LC13 vragenlijsten, 

respectievelijk.  

 

Er is gebruik gemaakt van mapping analyses om utiliteiten te vanuit de SF36 en de 

EORTC QLC-LC13 om te zetten naar EQ-5D-5L utiliteiten. De EORTC QLC-LC13 

vanuit de FLAURA studie is eerder omgezet naar EQ-5D-5L.[25] In de ADAURA trial is 

kwaliteit van leven data verzameld aan de hand van de SF36 vragenlijst. Er zijn 

geen standaard mapping algoritmes beschikbaar om de SF36 naar de EQ-5D-5L met 

het Nederlands tarief om te rekenen.[26] Daardoor heeft de registratiehouder een 

eigen mapping algoritme ontwikkeld op basis van de Multi Instrument Comparison 

(MIC) dataset dat meerdere kwaliteit van leven instrumenten uit 6 verschillende 
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landen omvat (Australië, Canada, Duitsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en de 

Verenigde Staten).[27] Hiervoor heeft de registratiehouder dezelfde benadering 

gebruikt als in Rowen et al.[6]. De registratiehouder prefereert het eigen ontwikkeld 

algoritme met gebruik van het Nederlands tarief, omdat het Zorginstituut de 

voorkeur heeft voor de EQ-5D-5L met Nederlands tarief. Het Zorginstituut merkt op 

dat het mogelijk was geweest om eerst de SF36 om te zetten naar EQ-5D-3L en 

daarna naar de EQ-5D-5L utiliteiten.[6, 7] Echter, dit is zonder Nederlandse tarief. 

Het Zorginstituut is op de hoogte dat het gebruik van verschillende tarieven voor 

verschillende landen een invloed kan hebben op de kosteneffectiviteitsresultaten.[8] 

Het Zorginstituut kan zich daarom vinden in de gebruikte methode, maar geeft aan 

dat er een bepaalde mate van onzekerheid bestaat rondom de geschatte utiliteiten. 

Daarnaast erkent de registratiehouder ook dat dit proces van mapping een bepaalde 

mate van bias kan introduceren.   

 

Op basis van het eigen ontwikkelde mapping algoritme werd er een utiliteit voor de 

ziektevrije toestand (DF) gevonden van 0,812 (SE 0,0079) voor beide de 

behandelarmen. Deze utiliteit is lager dan de utiliteit gevonden in de FLAURA studie 

(0,819), wat mogelijk ligt aan het mapping algoritme.  

 

Tijdens de adviesraad was bovenstaande utiliteit nog niet berekend, en werd de 

utiliteit van de algemene Nederlandse populatie uit de studie van Versteegh et al.[28] 

gebruikt (0,839). De adviesraad gaf aan dat dit klinisch plausibel was aangezien 

deze patiënten ziektevrij (DF) zijn.[18] Het Zorginstituut merkt op dat deze patiënten 

eerder ziek zijn geweest, een tumorresectie hebben ondergaan en actief gevolgd 

worden of in de toekomst adjuvant behandeld zullen worden met osimertinib, 

waardoor de gebruikte utiliteit mogelijk de kwaliteit van leven van deze patiënten 

overschat. De berekende utiliteit van 0,812 lijkt realistischer. Gebruik van deze 

lagere utiliteit is meegenomen in de univariate gevoeligheidsanalyses. Voor de LRR 

toestand is het gemiddelde genomen van de DF en DM1 utiliteiten (0,839 + 

0,819/2) omdat er geen data beschikbaar was voor deze toestand. Deze aanpak 

werd aanbevolen door de adviesraad.[18] Voor DM1 en DM2 is er gebruik gemaakt 

van utiliteiten uit de FLAURA studie. Voor DM1 is dit een gepoolde utiliteit van de 

gehele FLAURA studiepopulatie (0,819).[25] Om in lijn te blijven met de lagere 

geschatte utiliteit aan de hand van de ADAURA studie en het eigen ontwikkelde 

mapping algoritme (0,812), is er in een scenarioanalyse gebruik gemaakt van 

utiliteiten uit Grutters et al.[29].  

 

In tabel 6 zijn de utiliteiten gerapporteerd zoals ze volgens de registratiehouder in 

het model zijn verwerkt. 

 

Tabel 6: Overzicht van de in het model gebruikte utiliteiten 

Health state Utility value 

(SE) - Base 

case 

Source - Base 

case 

Utility value 

(SE) - 

Scenario 

analysis  

Source- 

Scenario 

analysis 

DF 0,839 (0,0180) Versteegh et 

al[28] 

0,812 (0,0079) ADAURA trial 

LRR 0,829 (0,0180) Average of DF 

and DM1 

utilities 

0,791 (0,0056) Average of DF 

and DM1 

utilities 

DM1 0,819 (0,0069) FLAURA[25] 0,760 (0,0033) Grutters et 

al[29] 
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Tabel 6: Overzicht van de in het model gebruikte utiliteiten 

Health state Utility value 

(SE) - Base 

case 

Source - Base 

case 

Utility value 

(SE) - 

Scenario 

analysis  

Source- 

Scenario 

analysis 

DM2 0,741 (0,0300) FLAURA[25] 0,610 (0,0635) Grutters et al[29] 

Key: DF, disease-free survival; DM, distant metastasis; LRR, local/regional 

Recurrence; SE, standard error   

 

In het model worden ook disutiliteiten als gevolg van bijwerkingen toegepast. 

Gegevens hierover komen uit Nafees et al.[30]. In deze studie werden Britse 

utiliteiten berekend voor verschillende stadia van NSCLC en graad 3-4 bijwerkingen 

inherent aan chemotherapie. De frequentie van de bijwerkingen werd berekend aan 

de hand van de ADAURA studie data en gebruikt om een eenmalige disutiliteit te 

berekenen.[2] Deze disutiliteit werd eenmaal ingezet in de eerste cyclus van het 

model. Jaarlijkse disutiliteiten uit Nafees et al.[30], zijn omgezet naar maandelijkse 

disutiliteiten in lijn met de cyclusduur in het model.  

 

In tabel 7 zijn de disutiliteiten gerapporteerd zoals ze volgens de registratiehouder 

in het model zijn verwerkt. 

 

Tabel 7: Overzicht van de in het model gebruikte disutiliteiten 

AE Disutility per 

cycle 

Frequency Source disutility 

Osimertinib Active 

monitoring  

(placebo) 

Diarrhea −0,0039 1,8% 0,3% Nafees et al.[30] 

Stomatitis  −0,0042 1,5% 0,0% Assumption: 

Stomatitis disutility 

is closer to diarrhea 

than to decreased 

appetite 

Paronychia −0,0027 0,9% 0,0% Nafees et al.[30] 

ECG QT 

prolonged  

0,00 0,9% 0,3% Assumption: ECG 

QT prolonged has 

no impact on HRQoL 

Decreased 

Appetite 

−0,0062 0,6% 0,0% Nafees et al.[30] 

Key: AE, Adverse event; ECG, electrocardiogram. 

 

Conclusie: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de gehanteerde aanpak om utiliteiten te 

implementeren in het model, maar geeft aan dat er onzekerheid heerst rondom de 

berekende utiliteiten als gevolg van het gebruik van het eigen ontwikkelde mapping 

algoritme.  
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2.8.4 Kosten 

Uitgaande van het maatschappelijk perspectief kunnen er drie kostencategorieën 

worden onderscheiden, namelijk kosten binnen de gezondheidszorg, kosten van 

patiënten en familie en kosten in andere sectoren.  

 

De registratiehouder heeft kosten binnen de gezondheidszorg, patiënt en 

familiekosten, en kosten in andere sectoren meegenomen in het model. Voor het 

berekenen van de kosten is data uit de verschillende studies en bronnen gebruikt.  

 

De kosten zijn uitgedrukt in euro’s en gecorrigeerd voor inflatie voor het jaar 2020. 

 

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 scenario analyse. 

 

Kosten van ziektemanagement  

De kosten van ziektemanagement variëren per gezondheidstoestand en worden 

onderverdeeld in kosten per DF, LRR, DM1 en DM2 per cyclus. Deze kosten in elk 

van de gezondheidstoestanden zijn gevalideerd door klinisch experts.[18] Het 

zorggebruik per gezondheidstoestand wordt weergegeven in tabel 8. Zorggebruik 

vermenigvuldig met de bijbehorende prijzen, per gezondheidstoestand worden 

weergegeven in het onderste deel van tabel 8.  

 

Tabel 8: Zorggebruik ziektemanagement per gezondheidstoestand in beide 

behandelarmen en kosten per  

 

DF Local/ regional 

recurrence 

1st line distant 

metastases 

2nd line distant 

metastases 

Oncologist 

visits 

(subsequent) 

0.278 0.458 0.542 0.500 

A&E 0.003 0.032 0.028 0.139 

CT scans 0.194 0.292 0.611 0.723 

PET scans 0 0.083 0.083 0.056 

GP/ nurse 

home visit 

0.028 0.111 0.042 0.125 

GP office visit 0.056 0.167 0.167 0.167 

Clinical nurse 

specialist visit 

0.028 0.215 0.396 0.208 

ECG 0.056 0.074 0.056 0.056 
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Blood test 0.417 0.000 0.000 0.000 

Inpatient days 0 0.125 0.208 0.694 

Biopsy 0 0.083 0.083 0.083 

Chest 

radiography, 

X-ray 

0.042 0.070 0.056 0.111 

Key: A&E, ambulance and emergency; CT, computed tomography; DF, disease-free 

survival; KOL, key opinion leader; MRI, magnetic resonance imaging; PET, positron 

emission tomography. 

Health state HCRU cost per cycle 

DF € 88.04 

LRR € 358.35 

DM1 € 463.18 

DM2 € 713.69 

Key: DF, disease-free; DM1, 1st line distant metastasis; DM2, 2nd line distant 
metastasis; HCRU, healthcare resource use; LRR, local/regional recurrence. Costs 
(€) 2020 

  

Kosten van terminale zorg kosten 

In het model worden het overlijden van patiënten onderverdeeld in NSCLC 

overlijdens en niet-NSCLC overlijdens (“natuurlijke dood”). De kosten die hierbij 

horen verschillen van elkaar.  In de DF, LRR en DM1 gezondheidstoestanden is er 

gebruik gemaakt van de algemene populatiemortaliteit om de transitie naar dood te 

modelleren (zie paragraaf 2.7.1). Hiervoor is gebruik gemaakt van kosten uit Polder 

et al.[31]. Deze benadering komt overeen met een eerder pakketadvies van 

Kadcyla®. In de DM2 gezondheidstoestand is de transitie naar dood gemodelleerd 

aan de hand van de FLAURA studie data.[3, 4] De kosten van overlijden als gevolg 

van NSCLC zijn gebaseerd op Frederix et al.[32]. In tabel 9 worden de kosten van 

terminale zorg weergegeven.  

 

Tabel 9: Kosten van terminale zorg 

Terminal care costs in the last 3 

months of life 

Unit cost Source 

Natural death  € 1,737.95 Polder et al.[31]  

Death due to NSCLC  € 4,717.77 Frederix et al.[32]   

Key: DF, disease-free; DM1, 1st line distant metastasis; DM2, 2nd line distant 

metastasis; LRR, local/regional recurrence. Costs (€) 2020 

 

Kosten van de behandeling  

De kosten van de verschillende gebruikte middelen is gebaseerd op: 

verpakkingsgrootte, kosten per verpakking en prijs per mg voor elke (combinatie) 

van behandelingen geïncludeerd in het model. Geneesmiddelenkosten zijn 

gebaseerd op de Z-index van april 2021.[33]  Wanneer er meerdere generieken 

beschikbaar waren, werd er gebruik gemaakt van de goedkoopste optie.   

 

In de base-case, werd dosering gebaseerd op data uit de ADAURA studie. Dosering 

voor vervolgbehandelingen zijn gebaseerd op de FLAURA studie. 

 

Gemiddelde doseringen voor pemetrexed, cisplatin en docetaxel zijn gebaseerd op 

het gemiddelde lichaamsoppervlak (body surface area; BSA) van 1,72m2 berekend 
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aan de hand van de gemiddelde lengte en gewicht van de ADAURA populatie en de 

Gehan en George formule.[34] De registratiehouder geeft aan dat de BSA 

representatief is voor de Nederlandse populatie.  

 

In de base-case werd er aangenomen dat vials niet werden gedeeld. Daarnaast 

werd de relatieve doseringsintensiteit op 100% gespecificeerd. In tabel 10 en 11 

worden de geneesmiddelkosten weergegeven. De registratiehouder geeft aan dat in 

het model een gemiddelde behandelduur met osimertinib van 28,53 maanden is 

gebruikt. Dit is gebaseerd op de ‘time to treatment discontinuation’ (TTD) Kaplan 

Meier curve (zie ook budgetimpactanalyse) en is in lijn met de ADAURA studie.[2] 

Het aantal patiënten dat nog op behandeling is in elk model cyclus wordt 

vermenigvuldigt met de TTD curve.  

 

Tabel 10: Dosering en AIP adjuvante behandeling met osimertinib 

  Osimertinib 

Label information Admin method Oral 

Dose per admin 80mg 

Admin per cycle 30.44 

Package information Formulation 80 mg 

Pack size 30 

Price € 5,642.50 

Dosing used in model Required dose 80mg  

Treatment duration (presented in cycles) The treatment duration is 

determined based on the 

time to treatment 

discontinuation curve. The 

percentage of patients on 

treatment in each cycle is 

multiplied with the costs of 

osimertinib per cycle. The 

average treatment duration 

based on the 'area below 

the curve' is 28.53 months 

Costs (€) 2020; 

AIP, apotheek inkoopprijs 

 

 

Tabel 11:  Dosering en AIP voor vervolgbehandelingen 
 

3rd 

generatio

n EGFR 

TKI 

 

‘1st / 2nd generation EGFR TKIs’ PDC  

 

Osimertin

ib 

Erlotinib Gefitinib Afatinib Pemetre

xed 

Cisplati

n 

Docetax

el 
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Label 

informati

on 

Admin 

method 

Oral Oral Oral Oral IV IV IV 

Dose per 

admin 

80 mg 150mg 250mg 40mg 500mg/

m2 

75mg/m

2 

75mg/m

2 

Admin per 

cycle 

30.44 30.44 30.44 28 1 1 1 

Package 

informati

on 

Formulati

on 

80 mg 150mg 250mg 40mg 3mg/m2 75mg/m

2 

75mg/m

2 

Pack size 30 30 30 28 1 1 1 

Price* €5,642.50  €1,133.5

0 

€1,404.1

1 

€1,886.06 €209.32 €20.82 €331.65 

Dosing 

used in 

model 

Required 

dose 

80mg 150mg  250mg  40mg  835mg  125.3m

g  

125.3mg  

RDI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Treatment duration 

(presented in cycles) 

Until 

progressio

n or death 

Until 

progressi

on or 

death 

Until 

progressi

on or 

death 

Until 

progression 

or death 

2.8  2.8  2.8  

Costs (€) 2020; 

* costs are retrieved from Z-index, April 2021 (55) 

Key: EGFR, epidermal growth factor receptor; IV, intravenous; PDC, platinum-doublet chemotherapy; TKI, tyrosine kinase 

inhibitor* costs are retrieved from Z-index, April 2021  

AIP, apotheek inkoopprijs 

 

Toedieningskosten 

De toedieningskosten voor orale geneesmiddelen werden gelijk gesteld aan de 

apotheek bereidingskosten. Toedieningskosten voor chemotherapie zijn gebaseerd 

op Tan et al.[35]. Voor pemetrexed en cisplatin (PDC) werden er eenmalige 

toedieningskosten voor intraveneuze toediening gerekend. Toedieningskosten voor 

chemotherapie werden gebaseerd op de studie van Tan et al.[35]. In tabel 12 worden 

de toedieningskosten weergegeven.  

 

Tabel 12: Toedieningskosten per cyclus 

Treatment Cost item 
Unit cost per 

administration 

Cost per 

model 

cycle 

Source 

  

Osimertinib Oral administration € 0.21 € 0.21 FLAURA-Assumption[25]  

Erlotinib Oral administration € 0.21 € 0.21 FLAURA-Assumption[25] 

Gefitinib Oral administration € 0.21 € 0.21 FLAURA-Assumption[25]  

Afatinib Oral administration € 0.21 € 0.21 FLAURA-Assumption[25]  

PDC IV administration € 330.63 € 479.21 Tan et al.[35] 

Docetaxel IV administration € 330.63 € 479.21 Tan et al.[35]  

Key: PDC, pemetrexed, cisplatin. Costs (€) 2020 

 

Kosten van monitoring 

De kosten van monitoring zijn gebaseerd op een eerder pakketadvies van het 

Zorginstituut voor patiënten met borstkanker.[36] Het Zorginstituut merkt hierbij op 

dat de gebruikte monitoringskosten mogelijk niet helemaal representatief zijn voor 

patiënten met longkanker. De registratiehouder geeft aan dat het hierbij gaat om 

een niet kanker-specifieke bloedtest. Om toch de impact hiervan op de resultaten 
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zijn de kosten gevarieerd met ±20% in een scenarioanalyse (zie paragraaf 2.10.3 

en 3.5.3). Voor orale behandeling zijn geen monitoringskosten gespecificeerd. In 

tabel 13 worden de monitoringskosten weergegeven.  

 

Tabel 13: Monitoringskosten 

 Treatment Cost item Unit cost inflated to 

2020 (€) 

Source Cost per model 

cycle (€) 

PDC Complete 

blood 

count, 

including 

biochemis

try panel  

€ 51.31 ZIN, 2014[37, 

36]  

€ 74.37 

Docetaxel 

Key: PDC, pemetrexed, cisplatin. Costs (€) 2020 

 

Kosten van bijwerkingen 

Graad 3 tot en met 4 bijwerkingen die ten minste twee keer voorkwamen in één of 

beide de behandelarmen in de ADAURA studie werden meegenomen in het model. 

Deze kosten werden eenmalig toegepast in de eerste cyclus van het model en zijn 

gebaseerd op de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgproductapplicatie,[38] 

pakketadvies everolimus voor borstkanker[36] en Wehler et al.[39]. Zie tabel 14 voor 

een overzicht van de kosten van bijwerkingen.  

 

Tabel 14: Kosten van bijwerkingen 

Grade 3-4 
adverse 
event 

Cost 
input 

Source 

Diarrhoea € 
1,559.35 

Wehler et al.[39]. Economic burden of toxicities associated with 

treating metastatic melanoma in eight countries. The 

European Journal of Health Economics, 18,49-58. Uninflated 

cost of diarrhoea: 1,456.00 (€, 2014); of rash: 86.00 (€, 

2014).  

 

Stomatitis € 107.68 Zin, Farmacotherapeutisch rapport everolimus (Afinitor®) bij 

de indicatie ‘hormoonreceptor-positieve, HER2/neu-negatieve 

gevorderde borstkanker’. Diemen; 2014 cost 2013.[36]  

Paronychia € 905.00 NZa zorgproduct 129999077 -(€, 2020)[38]  

 

ECG QT 
prolonged 

€ 
3,400.00 

NZa zorgproduct 099899053 -(€, 2020) [38] 

Decreased 
Appetite 

- Assumption- No costs associated with decreased appetite 

Key: CC, complexity, and comorbidity; ECG electrocardiogram. Costs (€) 2020 

 

Kosten van vervolgbehandelingen 

In de LRR gezondheidstoestand wordt er een combinatie van behandelingen 

gegeven in lijn met de CancerlinQ data (49% chemotherapie, 36% radiotherapie en 

39% EGFR-Tyrosine Kinase Inhibitor’s; TKI).[5] Er werd aangenomen dat in de LRR 

toestand, radiotherapie alleen werd geven als onderdeel van chemoradiotheraptie. 

Dit is gevalideerd door klinisch experts. De referentieprijzen zijn beschreven in tabel 

11.  
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Voor chemotherapie zijn de kosten van platinum-doublet chemotherapie toegepast 

(pemetrexed 500mg/m2 voor €209,32 per 100mg en cisplatin 75mg/m2 voor €20,82 

per 50mg gedurende 4 cycli van 21 dagen = 2,8 maanden)[33] en voor radiotherapie 

zijn eenmalige kosten toegepast van € 7.270,00 (NZa zorgproduct 990061072 - 3-D 

(3 Dimensionale)) radiotherapie (€, 2020).[38] Voor EGFR TKIs is een gemiddelde 

genomen van de kosten van erlotinib, gefitinib en afatinib waarbij de dagelijkse 

dosering 1 tablet is (erlotinib 30 tabletten van 150mg €1.133,50, gefitinib 30 

tabletten van 250 mg €1.404,10 en afatinib 28 tabletten van 40mg €1.886,06).[33] 

De kosten van vervolgbehandelingen zijn beschreven in tabel 15.  

 

Tabel 15: Kosten van vervolgbehandelingen 

Subsequent treatment Costs per cycle Treatment duration 

LRR health state* 

PDC € 2,821.03 2.8 cycles[15, 16]  

Radiotherapy € 7,270.00 One-off costs, NZa zorgproduct 

990061072[38] 

EGFR TKIs  € 1,541.62** Until progression or death [15, 16] 

DM1 health state 

Osimertinib  € 5,724.79 Until progression or death [15, 16] 

PDC € 2,821.03 2.8 cycles[15, 16] 

DM2 health state 

PDC € 2,821.03 2.8 cycles [15, 16] 

Docetaxel  € 961.39 2.8 cycles[15, 16] 

*In LRR a combination of treatments is provided (49% chemotherapy, 36% 

radiotherapy and 39%) EGFR-TKIs) in line with the CancerLinQ data.  

**Average costs of erlotinib, gefitinib and afatinib.  

Key: DM1, 1st line distant metastasis; DM2, 2nd line distant metastasis; LRR, 

local/regional recurrence; PDC, platinum-doublet chemotherapy. Costs (€) 2020 

 

Kosten gerelateerd aan metastases in het zenuwstelsel 

Management kosten voor metastases in het zenuwstelsel zijn weergegeven in tabel 

16. Het percentage patiënten dat metastases in het zenuwstelsel ontwikkeld is 

gebaseerd op de ADAURA studie.[2] Deze patiënten worden over het algemeen 

behandeld met hersen-radiotherapie en stereotactisch chirurgie. Kosten hiervoor 

zijn gebaseerd op NZa data en een verdeling van de patiënten over de twee 

behandelingen.[38] Zie tabel 17. Deze kosten zijn eenmalig toegepast in de eerste 

cyclus van het model.  

 
Tabel 16: Management kosten van metastases in het zenuwstelsel  

Treatment arm % CNS metastases Total  one-off cost 

CNS metastases  

One-off  costs  per 

treatment arm 

Osimertinib 10.8% € 32,112.00 € 3,468.09 

Active monitoring 21.0% € 6,743.52 

Key: CNS, central nervous system. Costs (€) 2020 
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Tabel 17: kosten van behandeling van metastases in het zenuwstelsel 

Radiotherapy 
approach 

% of 
patients 

Doses Unit cost Source 

Stereotactic 
radiotherapy 

65% 6 € 7,270.00 NZa zorgproduct 990061072 - 3-D 
(3 Dimensionale) radiotherapie (€, 
2020)[38]  

Whole brain 
radiotherapy 

35% 1 € 10,740.00 NZa zorgproduct 990061009 - 
radiotherapie (bestraling) met hoge 
precisie door stereotaxie - met 
beeldvorming (€, 2020)[38] 

Total one-off 
costs 

  € 32.112,00 (65%×6×€ 7,270.00) + (35%×1×€ 
10,740.00) 

 

Andere kosten 

Naast bovenstaande kosten zijn er additionele kosten geïmplementeerd in het model 

voor en eenmalige EGFR mutatie test. De kosten hiervan zijn gebaseerd op het 

Moleculaire diagnostiek rapport van Prometheus waarin de prijs van een EGFR test 

varieert van €423,16 tot €946,06.[40] In het model is er gerekend met een prijs van 

€684,61 (€423,16+€946,06/2). Het Zorginstituut heeft deze prijzen zelf niet kunnen 

valideren in het rapport.   

 

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. In het model zijn reiskosten en informele zorgkosten 

meegenomen.   

 

Reiskosten 

De kosten voor het reizen naar het ziekenhuis, huisarts of apotheek zijn gebaseerd 

op het Zorgbalans rapport en de Nederlandse richtlijn voor economische 

evaluaties.[41, 42] De gemiddelde afstand was 6,5 km, 1,1 km en 1,2 km, 

respectievelijk. Voor orale middelen en intraveneuze behandelingen werd er 

aangenomen dat een patiënt reist naar een algemeen ziekenhuis en naar een 

apotheek. Dit vindt eenmaal per maand plaats. De prijs per kilometer werd 

vastgesteld op €0,29. Voor ziekenhuisbezoek werd er €3,21 toegevoegd voor 

parkeerkosten. De reiskosten per cyclus en per behandeling zijn weergegeven in 

tabel 18.  

 

Tabel 18: Reiskosten geassocieerd met de vervolgbehandelingen 

Health 

state 

Treatment Travel costs per 

cycle 

Assumption 

DF Osimertinib € 0.71 1 pharmacy visit per 

cycle, no parking costs 

DF Active monitoring € 0.00 No travel costs 

LRR Combination of LRR 

treatments 

€ 7.53 1 hospital visit per cycle, 

incl. parking costs 

DM1 No retreatment (PDC) 

Osimertinib  

€ 0.71 1 pharmacy visit per 

cycle, no parking costs 

DM1 Retreatment 

(osimertinib) osimertinib 

€ 0.71 1 pharmacy visit per 

cycle, no parking costs 

DM1 No retreatment (PDC) 

Active monitoring 

€ 0.00 1 pharmacy visit per 

cycle, no parking costs 

DM1 Retreatment € 0.71 1 pharmacy visit per 
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(osimertinib) Active 

monitoring 

cycle, no parking costs 

DM2 No retreatment- 

Chemotherapy(docetaxel) 

Osimertinib 

€ 0.71 1 pharmacy visit per 

cycle, no parking costs 

DM2 Retreatment (PDC) 

Osimertinib 

€ 0.76 1 hospital visit per cycle, 

incl. parking costs 

DM2 No retreatment- 

Chemotherapy(docetaxel) 

Active monitoring 

€ 0.00 1 pharmacy visit per 

cycle, no parking costs 

DM2 Retreatment (PDC) Active 

monitoring 

€ 0.76 1 pharmacy visit per 

cycle, no parking costs 

Key: DF, disease-free; DM1, 1st line distant metastasis; DM2, 2nd line distant 

metastasis; LRR, local/regional recurrence; PDC, platinum-doublet chemotherapy. 

Costs (€) 2020 

 

Naast bovenstaande reiskosten, zijn er ook reiskosten meegenomen gerelateerd aan 

ziektemanagement. Deze worden weergegeven in tabel 19.  

 

Tabel 19: Reiskosten geassocieerd met ziektemanagement 

Health state Treatment Travel costs per cycle 

DF  Osimertinib, Active 

monitoring 

€ 3.87 

LRR  Osimertinib, Active 

monitoring 

 € 12.02 

DM1  Osimertinib, Active 

monitoring 

€ 14.08 

DM2 Osimertinib, Active 

monitoring 

€ 14.16 

  

Informele zorgkosten 

Het aantal uur informele zorg is gebaseerd op expert opinie.[18] De kosten per uur 

informele zorg is gebaseerd op de Nederlandse kostenhandleiding.[43] De informele 

zorgkosten per gezondheidstoestand en behandeling zijn weergegeven in tabel 20. 

Op verzoek van het Zorginstituut heeft de registratiehouder de onzekerheid rondom 

informele zorgkosten proberen te evalueren in scenarioanalyses (zie paragraaf 

2.10.3 en 3.5.3).  

 

Tabel 20: Informele zorgkosten 

Health 

state 

Treatment Number of 

informal care 

hours per 

week 

Informal 

care hours 

per cycle 

Unit cost (€) Source 

DF  Osimertinib, 

Active 

monitoring 

0.00 0.00 14.90 Hakkaart-

van 

Roijen[43]   

LRR  LRR 

treatments 

0.83 3.61 14.90 Hakkaart-

van 

Roijen[43]  

DM1  Osimertinib 5.00 21.74 14.90 Hakkaart-

van 

Roijen[43]  

DM1  PDC 8.00 34.79 14.90 Hakkaart-
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van 

Roijen[43] 

DM2 PDC or 

docetaxel 

10.67 46.40 14.90 Hakkaart-

van 

Roijen[43] 

Key: DF, disease-free; DM1, 1st line distant metastasis; DM2, 2nd line distant 

metastasis; LRR, local/regional recurrence; PDC, platinum-doublet chemotherapy. 

Costs (€) 2020 

 

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. 

 

Productiviteitskosten 

Productiviteitskosten door het verlies van productiviteit door ziekte zijn 

meegenomen in de base-case van het model. Deze zijn berekend aan de hand van 

de frictiekosten methode. De gebruikte parameters voor het berekenen van deze 

kosten zijn samengevat in tabel 21 en 22.  

 

Tabel 21: Input parameters voor productiviteitskosten 

Value  Input Source/comment 

Retirement 

age 

67 years and 2 

months 

The retirement age was calculated for patients who 

are 63 years old (starting age of the model) in 2021 

Employment 

rate in the age 

group 60-65 

53.5% Centraal Bureau voor Statistiek - StatLine - 

Arbeidsdeelname; kerncijfers 

Working hours 

per week in 

the age group 

60-65 

31 hours per 

week 

Centraal Bureau voor de Statistiek[44] 

Friction period 103 days Hakkaart-van Roijen (2015). Kostenhandleiding, cost 

of 2014 inflated to 2021[43] 

Productivity 

value (males) 

€ 40.59 per 

hour 

Hakkaart-van Roijen (2015). Kostenhandleiding, cost 

of 2014 inflated to 2020[43] 

Productivity 

value 

(females) 

€ 33.84 per 

hour 

Hakkaart-van Roijen (2015). Kostenhandleiding, cost 

of 2014 inflated to 2020[43] 

 
Tabel 22: Productiviteitsverliezen per gezondheidstoestand 

 Disease-

free 

Local/Regional 

recurrence 

1st line 

distant 

metastasis 

2nd line 

distant 

metastasis 

Source 

% of 

working 

35% 19% 8% 3% Advisory 

board 

NL[18]  

Hours 

working per 

week 

29 25 18 6.5 Advisory 

board 

NL[18] 
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Medische indirecte kosten 

Medische indirect kosten in gewonnen levensjaren zijn gebaseerd op de PAID tool 

(imta.nl/paid/) en meegenomen in een scenarioanalyse. 

 

Conclusie kosten: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de beschrijving van de kosten.  

2.8.5 Modelaannames 

In tabel 23 worden de aannames weergegeven zoals gerapporteerd door de 

registratiehouder. 

 

Tabel 23: Modelassumpties 

Assumption Rationale/Support 

A lifetime (37 years) 
time horizon was 

used 

To capture all the costs and benefits of osimertinib in patients with 
completely resected stage IB-IIIA EGFRm (ex19del/L858R) NSCLC 
over time a lifetime horizon was applied within the model. 

Survival outcomes 
from the ADAURA 

trial were 
extrapolated with an 
assumption of 95% 
of the patients are 
cured after being 
disease-free for 5 

years  

Since the model is largely based on data from an interim analysis of 
the ADAURA trial, extrapolations of survival outcomes were necessary. 
The extrapolations were done via a Semi-Markov multi-state model 
and verified with Dutch clinical experts. To reflect the clinicians’ 
expected clinical outcomes using trial data, parametric distributions 
were selected and a 5-year cure timepoint was applied, taking into 
account their expectation of a plateau towards the 5-year mark 
(disease-free patients are typically discharged and not followed by 
clinicians after 5 years, and therefore are considered to be functionally 
cured). The assumption that 95% of patients would be cured if they 
remained DF at 5 years is consistent with the preferred approach 
described in a previous ZIN submission in adjuvant, early-stage 
cancer  (Pakketadvies  sluisgeneesmiddel  trastuzumab-emtansine 
(Kadcyla®) bij vroege HER2-positieve borstkanker). In this appraisal, 
ZIN agreed that the maximum proportion of patients to be ‘cured’ (i.e. 
no longer at risk of disease recurrence) should be set to 95% and that 
it was clinically implausible to assume 100% of patients could be 
‘cured’. 

Survival outcomes 
from CancerLinQ 
were used to model 
the LRR health state 

To model transitions in the LRR health state, data from a US-registry 
(CancerLinQ) was used, as data from ADAURA was not sufficiently 
mature to capture these transitions.[5, 23]  Dutch clinical and health 
economic experts in the Dutch Advisory Board confirmed the 
CancerLinQ data was the best available data to use for modelling LRR 
transitions  and  confirmed  the  patient  characteristics  were 
representative of the Dutch patient population.[18]  

Survival outcomes 
from the FLAURA 
trial were used to 
model 1L DM and 2L 
DM health states 

As the ADAURA trial was not sufficiently mature to capture transitions 
from the DM1 and DM2 health states, survival data for these health 
states were sourced from the FLAURA trial of osimertinib in advanced 
EGFRm NSCLC. Use of the FLAURA data was considered appropriate 
for modelling distant metastases by Dutch clinical and health economic 
experts in the Dutch Advisory Board.[18] 

Treatment in LRR Patients in LRR receive a combination of treatments (chemotherapy, 
radiotherapy and EGFR-TKIs) in line with the CancerLinQ data. This 
approach was considered appropriate by Dutch clinical and health 
economic experts in the Dutch Advisory Board.[18, 5, 23]  

Treatment in DM1 Patients that receive active monitoring in DF are treated with 
osimertinib in DM1, as this is the SoC in the Netherlands.[18]  

For patients that receive osimertinib as adjuvant treatment, Dutch 
clinicians in the Dutch Advisory Board agreed that retreatment with 
osimertinib in the metastatic setting is possible provided successful 
treatment was achieved in the adjuvant setting (defined as: no 
progression to DM1 within 48 months after start of adjuvant 
osimertinib). Dutch clinicians in the Dutch Advisory Board assumed 
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50% of the patients would be retreated with osimertinib.[18] The 
remaining 50% of patients receives PDC.  

Patients who received osimertinib in DF and progressed to DM1 before 
48 months receive PDC in DM1. 

Treatment in DM2 Patients who are treated with PDC in DM1 receive docetaxel in DM2, 
the other patients are treated with PDC in DM2. This was agreed with 
Dutch clinicians in the Dutch Advisory Board.[18]  

Utility values The DF utility score was based on the Dutch general population utility, 
as patients in this health state are disease-free and can be considered 
cured after a certain time spent in DF. Another reason for applying 
general population utility was that the ADAURA utility value had to be 
converted from the SF-36 questionnaire to EQ-5D-5L using 2 mapping 
algorithms, which yielded more structural uncertainty and lower 
values (0.812) than used in the FLAURA submission for the metastatic 
setting (0.819). At the time of the advisory board, the ADAURA DF 
utility was not available yet, and the assumption was made that the 
Dutch  general population utility value (0.839) found in the study of 
Versteegh et al.[28] could be used to represent DF utility, as these 
patients are disease-free and the impact of treatment-related adverse 
events is taken into account separately. This assumption was 
confirmed by Dutch clinical experts.[18] Therefore, in the base case, 
the Dutch general population utility of 0.839 was used. The trial-based 
utility of ADAURA was explored in a scenario. 

Due to lack of published QoL data for patients in the LRR state, the 
HSUV for LRR was set to the average of the HSUV for the DF and DM1 
state. The utilities for DM1 (0.819) and DM2 (0.741) are based upon 
the FLAURA trial. 

Drug wastage (least 
wastage, lowest 

cost) for all drugs. 

Accounting for wastage is important to accurately calculate the 
number of vials required per administration for an average patient. 
Therefore, wastage was included in the base case.  

Adverse event costs AE costs were included in the DF state, however, for the LRR and DM 

states, a conservative assumption was applied by not including AE 
costs in these states. Since the treatment pathways in both arms is 
similar in LRR and in DM1 after 48 months and because more patients 
in the active monitoring arm reach the LRR and DM states earlier than 
in the osimertinib arm, it would be anticipated that AE costs in the 
active monitoring arm would be higher. 

 

2.9 Validatie 

2.9.1 Validatie van het conceptuele model 

De registratiehouder heeft gebruik gemaakt van een semi-Markov multi-state 

model. In dit soort modellen moet worden gecorrigeerd voor competing risks.[24] 

Hiervoor is gebruik gemaakt van R syntax. Hiermee is een volledig semi-Markov 

multi-state model gebouwd en uitgevoerd. In Excel is het niet mogelijk om de 

methode voor correctie van competing risks van Williams et al.[24] te gebruiken, 

maar is er gebruik gemaakt van de exponentiele distributie om transitiekansen te 

schatten. Om deze transitiekansen te valideren, is er gekeken naar het percentage 

patiënten in elk gezondheidstoestand in het R model vergeleken met het Excel 

model. De registratiehouder geeft aan dat het Excel model in lijn is met het R 

model. Het Zorginstituut heeft dit niet zelf kunnen valideren.  

 

Een extra validatie is door de registratiehouder uitgevoerd. Deze validatie omvat het 

vergelijken van de gemodelleerde ziektevrije overleving (DFS) en algehele 

overleving (OS) met de Kaplan-Meier data uit de ADAURA studie. Over het 

algemeen komen de gefitte curves redelijk overeen met de Kaplan-Meier data (zie 

figuur 7 en 8). Daarnaast is de modelstructuur vergeleken met eerdere modellen 

ingediend bij het Zorginstituut voor vergelijkbare indicaties en gevalideerd door 
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Nederlandse klinisch experts en gezondheidseconomen.[18]   

 

  
Figuur 7: Gemodelleerde ziektevrije overleving ten opzichte van geobserveerde 

ziektevrije overleving 

 

 
Figuur 8: Gemodelleerde algehele overleving ten opzichte van geobserveerde 

algehele overleving 

2.9.2 Validatie van de input data 

Input data werd vergeleken met input data van eerdere modellen ingediend bij het 

Zorginstituut voor vergelijkbare indicaties en gevalideerd door Nederlandse klinisch 

experts en gezondheidseconomen.[18] Ook is de vergelijkbaarheid tussen de 

studiepopulaties in de ADAURA en FLAURA studies en de Nederlandse populatie 

gevalideerd. Hiervoor is een literatuuronderzoek uitgevoerd. In tabel 24 wordt een 
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overzicht gegeven van de geïncludeerde studies.  

 
Tabel 24: Samenvatting van geïncludeerde studies wat betreft epidemiologie en 

overleving 

Author Observational 

period 

Description Data source 

Joosten 

et al.[45]  

2010-2016 Results of neoadjuvant 

chemo(radio)therapy and resection for 

stage IIIA non-small cell lung cancer in 

The Netherlands.  

The 

Netherlands 

Cancer 

Registry. 

Dickhoff 

et al.[46]  

2010- 2013 Population-Based Patterns of Surgical 

Care for Stage IIIA NSCLC in the 

Netherlands between 2010 and 2013.  

The 

Netherlands 

Cancer 

Registry. 

Driessen 

et al.[47]  

2010-2015 Population-based patterns of treatment 

and survival for patients with stage I and 

II non-small cell lung cancer aged 65-

74 years and 75 years or older.   

The 

Netherlands 

Cancer 

Registry. 

Schulkes 

et al.[48]  

2010-2014 Lung Cancer in the Oldest Old: A Nation-

Wide Study in The Netherlands.  

The 

Netherlands 

Cancer 

Registry. 

 

Geen van de bovenstaande studies heeft het percentage patiënten met een EGFR  

mutatie gespecifieerd. EGFR mutaties komen o.a. vaker voor in tumoren bij 

Aziatische patiënten dan bij niet-Aziatische patiënten, bij vrouwen dan bij mannen, 

en bij niet-rokers dan bij rokers. Dit betekent dat patiëntkarakteristieken uit deze 

Nederlandse studies moeilijk te vergelijken zijn met de ADAURA studie. Daarom is 

volgens de registratiehouder de representativiteit van de studiepopulatie ten 

opzichte van de Nederlandse populatie besproken met klinisch experts in een 

adviesraad. Op aanraden van een van de klinisch experts, heeft de registratiehouder 

gekeken naar de vergelijkbaarheid tussen de ADAURA studie, de FLAURA studie en 

Nederlandse studies die onderdeel waren van het FLAURA dossier. Deze worden 

hieronder weergegeven (tabel 25).  

 

Tabel 25: Overzicht van patiëntkarakteristieken in de geïdentificeerde studies vs. 

ADAURA en FLAURA studies 

 Identified publications 

(range)[49, 37, 50-53]  

FLAURA trial[3, 

4]  

ADAURA[2] 

Gender (male, %) Range: 26% - 43%  38% 30% 

Median age  Median age of diagnosis: 

61 – 68 

Median age on 

trial: 64  

Median age on 

trial: 63 

Patients who never 

smoked (%) 

Range: 39% - 48%  64% 72% 

Histology 

(adenocarcinoma, %) 

Range: 87% - 94%  99% 97% 

Classic EGFRm 

(Ex19del/L858, %) 

Range: 29 – 71% 100% 100% 

Race (Asians, %) Range: 7-11% 62% 64% 

Body Surface Area (BSA) Not available 1.67 1.72 
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Wat opvalt is dat het percentage Aziatische patiënten veel hoger is dan in de 

Nederlandse studies. De registratiehouder geeft aan dat er een consistent voordeel 

van osimertinib ten opzichte van placebo is in een subgroep analyse met alleen niet-

Aziatische patiënten en verwacht dat dit verschil in patiëntkarakteristiek niet zal 

leiden tot een andere uitkomst in de Nederlandse populatie.  

2.9.3 Technische validatie 

Technische validatie van het model is gedaan door twee onafhankelijke 

gezondheidseconomen. Hierbij werden het technisch ontwerp en de implementatie 

van formules gecheckt. Daarnaast is er een extreme waarde-test uitgevoerd.  

2.9.4 Output validatie 

Model convergentie in de probabilistische gevoeligheidsanalyses is geëvalueerd door 

te kijken of na een n aantal simulaties de geschatte ICER stabiliseert. Het verschil 

tussen de ICER’s van iteratie tot iteratie, uitgedrukt in percentages, is geplot ten 

opzichte van het aantal uitgevoerde simulaties in figuur 9. Naarmate de iteraties 

stijgen, stabiliseert de ICER zich, waarbij na 4.000 iteraties de ICER relatief 

constant is. De registratiehouder heeft daarom gekozen voor 5.000 iteraties.  

 

 
Figuur 9: Model convergentie  

 

Daarnaast werd klinische plausibiliteit van de distributies gevalideerd in een 

adviesraad, waarbij de klinisch experts zowel de overlevingscurves als de 

uitkomsten van het model (onverdisconteerde levensjaren) gepresenteerd 

kregen.[18] De klinisch experts konden zich vinden in de gepresenteerde resultaten.  

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 

 

Univariate gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd door parameters één voor één te 

variëren met gebruik van de onder- en bovengrens van het 

betrouwbaarheidsinterval rondom de desbetreffende parameters. Deze 

betrouwbaarheidsintervallen zijn berekend aan de hand van de bijbehorende 

standaard fout. Wanneer deze niet beschikbaar was, is er aangenomen dat de 

standaard fout 20% was van het gemiddelde van de parameter. In bijlage 6.3 staat 

een overzicht van de parameters geëvalueerd in de univariate 

gevoeligheidsanalyses.   
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2.10.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 

 

Wanneer er een standaard fout van een bepaalde parameters beschikbaar was, 

werd deze gebruikt in de PSA. Wanneer dit niet het geval was, is er aangenomen 

dat de standaard fout 20% was van het gemiddelde van de parameter. De 

parameters die zijn meegenomen in de PSA worden beschreven in bijlage 6.4.  

2.10.3 Scenarioanalyses 

De scenarioanalyses die zijn uitgevoerd zijn schematisch weergegeven in tabel 26. 

 

Tabel 26: Uitgevoerde scenarioanalyses  

Parameter Item Base case Scenario 

Settings Discount rate for 

costs 

4.00% 1.5% 

Perspective Societal Payer 

Time horizon 37 years 20 years 

30 years 

Cure timepoint 5 years 4 years 

6 years 

7 years 

8 years 

4 years with 1-year 

warm-up increasing 50% 

to 95% cure 

3 years with 7-year 

warmup 

Cure percentage 95% 100% 

90% 

80% 

Both arms 0% ‘cure’ 

from 3 years, rising to 

95% in year 10 

Retreatment 

timepoint 

4 years 6 years 

Osimertinib 

retreatment 

percentage 

50% 30% 

70% 

Treatment waning No Yes 

Standardized 

mortality rate 

applied to GPM 

No Yes, 1.10 

Survival curves TP1 (DF to LRR) Lognormal Generalized gamma 

TP4 (LRR to DM1) Lognormal Loglogistic 

Gompertz 

TP6 (DM1 to DM2) Weibull Generalized gamma 

TP8 (DM2 to death) Weibull Generalized gamma 

1st best 

combinations based 

upon MSE 

TP1: lognormal, 

TP2: gen. gamma 

TP1: gen. gamma, TP2: 

gen. gamma 

2nd best TP1: lognormal, TP1: lognormal, TP2: 
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combinations based 

upon MSE 

TP2: gen. gamma gen. gamma 

3rd best 

combinations based 

upon MSE 

TP1: lognormal, 

TP2: gen. gamma 

TP1: exponential, TP2: 

lognormal 

Combined fits Individual fits Combined fits (possible 

for TP1, TP2, TP6 and 

TP8) 

Costs Vial sharing Excluded (e.g. 

wastage included) 

Included (e.g. wastage 

excluded) 

Indirect medical 

costs (costs of future 

disease) 

Excluded Included 

Costs of progression 

due to CNS 

metastases 

Included Excluded 

Travel costs Included Excluded 

Informal care costs Included Excluded 

Productivity costs Included Excluded 

Monitoring costs Included  Included +/- 20% 

Utilities Age-adjustment 

applied 

Yes No 

Utilities per health 

state 

DF: 0.839, LRR: 

0.829, DM1: 

0.819, DM2: 0.741 

DF: 0.812, LRR: 0.785, 

DM1: 0.760, DM2: 0.610 

End of life disutility Included Excluded 

Utility of care givers Excluded Included 

Compliance rate Compliance rate 100% for all 

treatments 

98.9% for Osimertinib, 

98.1% for '1st / 2nd 

generation EGFR TKIs’  

 (Based on FLAURA)(9) 

Adverse event Adverse event 

utilities and costs 

Included only 

grade ≥ 3  

Included grade 1-2 and 

≥ 3  

Informal care 

hour  

Hours per week Dutch advisory 

board suggested 

hours per week  

Dutch advisory board 

suggested hours per 

week +/- 1hour and 

2hours 

Acquired 

resistance 

Efficacy of 

retreatment with 

osimertinib  

Retreatment 

efficacy similar to 

osimertinib arm in 

FLAURA 

Retreatment efficacy 

similar to SoC EGFR-TKI 

arm in FLAURA 

(correction for acquired 

resistance)  

 

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 osimertinib. 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 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor osimertinib (Tagrisso®) bij de adjuvante behandeling na volledige 

tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren met 

epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-19-d | 29 september 2021 

 

2021029536 Pagina 46 van 105 

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 gevoeligheidsanalyses: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de beschreven gevoeligheidsanalyses.  

2.11 Literatuurstudie 

De registratiehouder heeft een aantal literatuuronderzoeken uitgevoerd in de 

databases van Medline, Embase en Cochrane op tussen januari en februari 2021. 

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 literatuuronderzoeken waren gericht op: 

1 Het identificeren van economische modellen in stadium IB-IIIA NSCLC 

patiënten in Nederland.   

2 Epidemiologie in stadium IB-IIIA NSCLC patiënten in Nederland. 

3 Kwaliteit van leven van stadium IB-IIIA NSCLC patiënten in Nederland. 

4 Kosten en zorggebruik van stadium IB-IIIA NSCLC patiënten in Nederland. 

 

De registratiehouder geeft aan geen vergelijkbare economische modellen gevonden 

te hebben in de literatuur. Voor de epidemiologie van stadium IB-IIIA NSCLC 

patiënten in Nederland heeft de registratiehouder 4 studies geïncludeerd die in dit 

rapport in paragraaf 2.9.2 worden beschreven. Voor kwaliteit van leven stelt de 

registratiehouder geen studie te hebben geïncludeerd na het screening proces. Na 

een handmatige search, heeft de registratiehouder de studie van Grutters et al.[29] 

geïdentificeerd, en deze gebruikt in een scenarioanalyse als input voor de utiliteiten 

(zie paragraaf 2.8.3). Voor zorggebruik heeft de registratiehouder ook geen 

relevante studies kunnen identificeren.      

 

In tabel 26 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 26: Klinische studies die zijn betrokken in de beoordeling 

1e auteur 

en jaar 

van 

publicatie 

[ref] 

onderzoeks-opzet  

(level of evidence) 

[ITT/PP] 

patiënten interventie en controle follow-

upduur 

belangrijkste 

uitkomstmaten 
aantal kenmerken 

ADAURA 

study.  

 

Wu et al. 

(2018), 

Wu et al. 

(2020) 

RCT 682 Completely resected 

stage IB-IIIA EGFRm 

(ex19del/L858R) NSCLC 

Osimertinib (80mg 

daily) versus active 

monitoring 

Median: 

22.1 

months for 

osimertinib 

and 14.9 

months for 

active 

monitoring 

DFS, OS, HRQoL, safety, 

CNS DFS 
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3 Resultaten farmaco-economische evaluatie 

3.1 Ziektelast 

 

Met behulp van de proportional shortfall methode is een berekening gemaakt van de 

ziektelast (tabel 27) voor de huidige patiëntgroep. De ziektelast is berekend met de 

proportional shortfall methode. Omdat de ziektelast tussen de 0,41 en 0,70 ligt, 

acht het Zorginstituut een referentiewaarde van €50.000 per QALY relevant bij deze 

aandoening. 

 

Tabel 27: Berekening ziektelast van stadium IB-IIIA NSCLC. 

Resterende QALYs met standaard behandeling 8,46 

QALYs zonder ziekte (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) 18,25 

Absoluut QALY verlies (fair innings) 9,79 

Proportional shortfall 0,54 

 

3.2 Incrementele en totale effecten 

 

Behandeling met osimertinib resulteert in een winst in kwaliteit van leven ten 

opzichte van actief volgen. (zie tabel 28). 

 

Tabel 28: Incrementele effecten van behandeling met osimertinib versus actief 

volgen, discontering 1,5% 

 Osimertinib Actief volgen incrementeel 

Gewonnen levensjaren (LYG) 14,03 9,75 4,28 

QALYs 10,77 7,44 3,33 

 

3.3 Incrementele en totale kosten 

 

De behandeling met osimertinib resulteert in € 49.471 extra kosten 

(verdisconteerd). Zie tabel 29 voor een overzicht van de totale en incrementele 

kosten. In onderstaande tabel valt op dat de kosten voor vervolgbehandelingen 

aanzienlijk lager zijn in de osimertinib arm. Het inzetten van osimertinib in een 

eerder stadium, direct na eventuele chemotherapie, in plaats van actief volgen, 

zorgt voor een verschuiving in kosten. Dit in tegensteling tot aanschafkosten, die 

een heel stuk hoger zijn in de osimertinib arm. Daarnaast valt op dat kosten voor 

informele zorg meer dan 2 keer zo hoog zijn voor de actief volgen arm, terwijl de 

overleving 4 jaar korter is. De registratiehouder geeft aan dat dit komt omdat de 

patiënten in de actief volgen arm meer tijd doorbrengen in de LRR, DM1 en DM2 

gezondheidstoestanden vergeleken met de osimertinib arm. Patiënten in osimertinib 

arm blijven langer ziektevrij. In deze ziektevrije toestand (DF), worden er geen 

informele zorgkosten gerekend.  

 

Tabel 29: Incrementele kosten en totale kosten per categorie 

 Cost categories Osimertinib Active monitoring  Difference 

Disease management 

DF € 4,044 € 2,567 € 1,477 

LRR € 2,188 € 3,587 € -1,399 
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DM1 € 1,660 € 8,523 € -6,863 

DM2 € 3,503 € 6,608 € -3,105 

Terminal care € 5,407 € 8,222 € -2,815 

Primary treatment related costs 

Acquisition € 157,250 € - € 157,250 

Administration € 6 € - € 6 

AE costs € 67 € 15 € 52 

Subsequent treatment costs 

(incl. administration costs) 

€ 19,076 €111,071 €-91,995 

EGFR mutation test costs € 9,073 € 4,351 € 4,723 

Other indirect costs 

Travel costs € 768 € 941 € - 176 

Productivity costs €1,676 € 2,134 € -458 

Informal care costs € 5,230 € 12,365 € -7,135 

Future disease costs € - € - €- 

Total € 209,950 € 160,383 € 49,568 

Key: AE, adverse event; DF, disease-free; DM1, 1st line distant metastasis; DM2, 2nd line 

distant metastasis; LRR, local/regional recurrence 

3.4 Incrementele kosteneffectiviteitsratio ’s 

 

De registratiehouder rapporteert de volgende incrementele kosteneffectiviteits-

ratio’s (ICERs): € 14.596 per LYG en € 14.906 per QALY ten opzichte van actief 

volgen (zie tabel 30). 

 

Tabel 30: Incrementele kosteneffectiviteit van osimertinib versus actief volgen 

Incrementele kosten per gewonnen levensjaar (LYG) € 11.576/LYG 

Incrementele kosten per voor kwaliteit van leven 

gecorrigeerd levensjaar (QALY) 
€ 14.884/QALY 

 

3.5 Gevoeligheidsanalyses 

3.5.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 

Tabel 31 geeft de resultaten van de univariate gevoeligheidsanalyse weer zoals 

gerapporteerd door de registratiehouder. Hierin zijn de 10 parameters met de 

meeste invloed op de ICER weergegeven. Figuur 10 weergeeft het tornadodiagram 

met de parameters die de meeste invloed op de ICER hebben. Parameters die 

zorgen veel variatie in de ICER zijn de utiliteiten in de ziektevrije 

gezondheidstoestand (DF), het aandeel van EGFR-TKI in de LLR actief volgen arm 

en informele zorgkosten in DM1 in de osimertinib arm. Wat verder opvalt is dat de 

onder- en bovengrens van de ICER exact hetzelfde is bij het variëren van de kosten 

voor informele zorg en het aantal uren informele zorg. Dit is mogelijk het gevolg 

van het variëren van de uren informele zorg of eenheidskosten met een gelijke 

marge.    

 

Tabel 31: Resultaten van de univariate gevoeligheidsanalyses 

Parameter 

  

Lower 

bound 

Upper 

bound 

Absolute 

difference 

Utility in DFS € 15,909 € 14,055 € 1,853 

Share of EGFR-TKI in LRR _active monitoring_arm € 15,562 € 14,156 € 1,407 

Informal care costs in DM1_osimertinib € 15,405 € 14,252 € 1,154 
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Hours of  informal care in DM1_ osimertinib € 15,405 € 14,252 € 1,154 

Cost EGFR mutation test € 14,332 € 15,403 € 1,070 

Share of EGFR-TKI in LRR _osimeritinib_arm € 14,471 € 15,329 € 858 

Treatment duration of PDC - Pemetrexed+Cisplatin in 

DM2  _active monitoring_arm 

€ 15,303 € 14,496 € 807 

Informal care costs in DM2 € 15,203 € 14,497 € 706 

Hours of  informal care in DM2  € 15,203 € 14,497 € 706 

Share of Radiotherapy in LRR _active monitoring_arm € 15,067 € 14,685 € 383 

 

 

 
Figure 10. Tornado diagram van de univariate gevoeligheidsanalyse, zoals 

gerapporteerd door de registratiehouder 

3.5.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 

Figuur 11 en 12 geven de resultaten van de PSA ten opzichte van actief volgen 

weer. Bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY is de kans dat osimertinib 

kosteneffectief is ongeveer 87,3%. De gemiddelde ICER van de 1.000 simulaties die 

de registratiehouder deed was €16.374 per QALY.  

 

 

Figuur 11: Incrementele kosten en effecten van osimertinib ten opzichte van actief 

volgen: PSA met 5.000 simulaties. 
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Figuur 12: “Cost effectiveness acceptability curve” (CEAC) van de vergelijking tussen 

osimertinib en actief volgen (gebaseerd op PSA met 1.000 simulaties). 

3.5.3 Scenarioanalyses 

In tabel 32 staat een overzicht van de resultaten van de scenarioanalyses zoals 

gerapporteerd door de registratiehouder. Het scenario waarbij indirecte medische 

kosten zijn geïncludeerd, heeft het grootste effect op de ICER (stijging van 64,2%). 

Dit kan verklaard worden doordat door de inzet van osimertinib er een verbetering 

in overleving is. Alle scenarioanalyses resulteren in een ICER onder de 

referentiewaarde van €50.000 per QALY. In onderstaande tabel valt daarnaast op 

dat resultaten van scenarioanalyse TP1 hetzelfde zijn als de resultaten van 

scenarioanalyse 1e beste combinatie van distributies gebaseerd op mean squared 

error (MSE). Dit is het gevolg van het specificeren van dezelfde distributies voor de 

transitiekansen (generalised Gamma voor TP1 en TP2, en de rest hetzelfde als in 

base-case). De registratiehouder heeft gereageerd op een aantal discussiepunten uit 

een eerdere versie van het farmaco-economisch rapport door een aantal extra 

scenarioanalyses toe te voegen. Deze zijn door middel van een asterisk aangegeven 

in tabel 32. 
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Tabel 32: Scenarioanalyses 

Scenario QALYs Costs ICER 

(€/QALY) 

ICER 

relative 

change 

vs base 

case  

Osimertinib Active 

monitoring 

Incremental Osimertinib Active 

monitoring 

Incremental 

Base case 10.77 7.44 3.33  € 209,950   € 160,383   € 49,568   € 14,884  0.0% 

Discount rates 1.5% 10.77 7.44 3.33  € 223,731   € 181,202   € 42,529   € 12,771  -14.2% 

Cure timepoint 4 years* 11.33 7.83 3.50  € 201,147   € 150,800   € 50,347   € 14,387  -3.3% 

Cure timepoint 6 years* 10.34 7.18 3.16  € 217,110   € 167,230   € 49,880   € 15,787  6.1% 

Cure timepoint 7 years* 10.00 6.99 3.01 € 222,934 € 172,280 € 50,654 € 16,852 13.2% 

Cure timepoint 8 years* 9.73 6.85 2,87  € 227.692   € 176.095   € 51,597   € 17,955  20.6% 

Cure percentage 90% 10.62 7.36 3.26  € 212,929   € 163,017   € 49,912   € 15,311  2.9% 

Cure percentage 100% 10.94 7.53 3.40  € 206,804   € 157,547   € 49,257   € 14,477  -2.7% 

Cure percentage 80%* 10.33 7.21 3.12  € 218,423   € 167,746   € 50,677   € 16,219  9.0% 

Cure timepoint 4 years with 1-year warmup 

increasing 50% to 95% cure* 

11.17 7.72 3.45  € 203,524   € 153,551   € 49,973   € 14,473  -2.8% 

Cure timepoint 3 years with 7-year warmup* 12.05 8.42 3.64  € 193,921   € 136,743   € 57,178   € 15,714  5.6% 

Retreatment timepoint 6 years 10.72 7.44 3.28  € 204,333   € 160,383   € 43,951   € 13,404  -9.9% 

Osimertinib retreatment percentage 30% 10.74 7.44 3.30  € 206,329   € 160,383   € 45,947   € 13,940  -6.3% 

Osimertinib retreatment percentage 70%  10.81 7.44 3.36  € 213,571   € 160,383   € 53,188   € 15,810  6.2% 

Second-best fitting (AIC/BIC) viable survival curves: 

TP1 (DF to LRR): generalised gamma 10.85 7.67 3.17  € 208,670   € 153,965   € 54,705   € 17,238  15.8% 

TP2 (DF to DM1): lognormal 10.20 7.00 3.20  € 215,851   € 169,326   € 46,525   € 14,525  -2.4% 

TP4 (LRR to DM1): loglogistic 10.78 7.45 3.33  € 209,851   € 160,170   € 49,681   € 14,937  0.4% 
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TP4 (LRR to DM1): Gompertz 10.98 7.77 3.21  € 209,640   € 157,013   € 52,627   € 16,379  10.0% 

TP6 (DM1 to DM2): generalised gamma  10.78 7.47 3.31  € 210,104   € 162,155   € 47,950   € 14,487  -2.7% 

TP8 (DM2 to death): generalised gamma 10.76 7.42 3.34  € 209,725   € 159,957   € 49,768   € 14,894  0.1% 

3 best combination parametric curves for TP1 (DR to LRR) and TP2 (DF to DM1) based upon goodness-of-fit (MSE)  

1st best combination based upon MSE 10.85 7.67 3.17  € 208,670   € 153,965   € 54,705   € 17,238  15.8% 

2nd best combination based upon MSE 10.77 7.44 3.33  € 209,950   € 160,383   € 49,568   € 14,884  0.0% 

3rd best combination based upon MSE 11.07 7.47 3.60  € 205,357   € 160,235   € 45,121   € 12,543  -15.7% 

Time horizon of model set to 30 years 10.64 7.38 3.26  € 209,710   € 160,218   € 49,492   € 15,166  1.9% 

Time horizon of model set to 20 years 9.36 6.76 2.60  € 208,111   € 158,585   € 49,526   € 19,049  28.0% 

Both arms 0% 'cure' from 3 years, rising to 95% in 

year 10 

10.25 7.15 3.10  € 217,486  € 167,613   € 49,873   € 16,103  8.2% 

Cost of wastage excluded 10.77 7.44 3.33  € 209,620   € 160,068   € 49,552   € 14,880  0.0% 

Indirect medical costs (costs of future disease) 

included 

10.77 7.44 3.33  € 340,138   € 258,736   € 81,403   € 24,444  64.2% 

Compliance rate based on FLAURA. 98.9% for 

osimertinib, 98.1% for '1st / 2nd generation EGFR 

TKIs’  

10.77 7.44 3.33  € 208,053   € 159,216   € 48,837   € 14,665  -1.5% 

Payer perspective 10.77 7.44 3.33  € 202,291   € 144,943   € 57,348   € 17,221  15.7% 

No age-adjusted utility 11.54 7.86 3.68  € 209,950   € 160,383   € 49,568   € 13,481  -9.4% 

Correction for acquired resistance when retreated 

with osimertinib (survival efficacy of retreatment is 

equal to SoC EGFR-TKI) 

11.12 7.44 3.68  € 214,217   € 160,383   € 53,834   € 14,642  -1.6% 

Utility from ADAURA trial in DF, Grutters et al in 

DM1/DM2 

10.35 7.04 3.31  € 209,950   € 160,383   € 49,568   € 14,965  0.5% 

Treatment waning 10.59 7.44 3.14  € 213,068   € 160,383   € 52,685   € 16,759  12.6% 

Combined fits 11.13 7.44 3.69  € 207,343   € 160,201   € 47,143   € 12,770  -14.2% 

End of life disutility excluded 10.95 7.64 3.31  € 209,950   € 160,383   € 49,568   € 14,956  0.5% 
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Utility of care givers included 10.77 7.43 3.34  € 209,950   € 160,383   € 49,568   € 14,837  -0.3% 

Cost of progression due to CNS metastases 

excluded 

10.77 7.44 3.33  € 209,910   € 159,614   € 50,296   € 15,103  1.5% 

Travel costs excluded 10.77 7.44 3.33  € 209,182   € 159,442   € 49,741   € 14,936  0.3% 

Informal care costs excluded 10.77 7.44 3.33  € 204,720   € 148,018   € 56,702   € 17,027  14.4% 

Productivity costs excluded 10.77 7.44 3.33  € 208,289   € 158,249   € 50,040   € 15,026  1.0% 

Total adverse events included (grade1 >)* 10.77 7.44 3.33  € 210,038   € 160,440   € 49,597   € 14,897  0.1% 

Informal care 1 hour less per week* 10.77 7.44 3.33  € 209,077   € 158,159   € 50,918   € 15,290  2.7% 

Informal care 1 hour more per week* 10.77 7.44 3.33  € 210,891   € 162,716   € 48,174   € 14,466  -2.8% 

Informal care 2 hours less per week* 10.77 7.44 3.33  € 208,533   € 156,474   € 52,058   € 15,632  5.0% 

Informal care 2 hour more per week* 10.77 7.44 3.33  € 211,831   € 165,050   € 46,781   € 14,048  -5.6% 

Apply standardized mortality rate of 1.1* 10.55 7.33 3.21  € 209,690   € 159,838   € 49,851   € 15,513  4.2% 

Monitoring costs +20%* 10.77 7.44 3.33  € 209,980   € 160,419   € 49,561   € 14,883  -0.01% 

Monitoring costs -20%* 10.77 7.44 3.33  € 209,920   € 160,347   € 49,574   € 14,886  0.01% 

*Toegevoegd op verzoek van het Zorginstituut, ter evaluatie van een aantal onzekerheden.  
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3.5.4 Value Of Information (VOI) analyse 

De kans dat osimertinib een referentiewaarde van €50.000 per QALY kosteneffectief 

is 87,3% (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 osimertinib bedraagt de populatie EVPI €6.193.858 (figuur 

13). Derhalve bestaat er bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY naar 

verwachting weinig risico om een beslissing te nemen die niet kosteneffectief zal 

zijn. Bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY is er namelijk weinig 

onzekerheid over de kosteneffectiviteit van osimertinib. 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 ICER, en dus de huidige prijs van osimertinib in het model. 

 

 
Figuur 13: Resultaten van de VOI analyse, populatie EVPI curve 
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4 Discussie en Conclusies 

Zorginstituut Nederland concludeert na advisering door de WAR dat de 

kosteneffectiviteitsanalyse van osimertinib bij de adjuvante behandeling na volledige 

tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met tumoren met epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-

19-deleties of exon-21 (L858R) substitutiemutaties van voldoende methodologische 

kwaliteit is.  

 

De registratiehouder rapporteert een ICER van €14.884 per QALY ten opzichte van 

placebo. Bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY is toepassing van 

osimertinib bij de adjuvante behandeling na volledige tumorresectie bij volwassen 

patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren 

met epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-19-deleties of exon-21 (L858R) 

substitutiemutaties daarom dus kosteneffectief ten opzichte van actief volgen. 

 

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. 

 

Er is sprake van onnauwkeurigheid (imprecisie) bij de volgende aspecten in het 

model:  

-  Stadiëring van NSCLC werd bepaald met behulp van de 7e editie van de AJCC 

tumor-classificering, welke afwijkt van de 8e versie die tegenwoordig in 

Nederland wordt gebruikt. Bepaalde patiënten zouden volgens de 7e versie 

wel binnen de beoogde doelgroep van stadium IB-IIIA patiënten vallen en 

volgens de 8e versie niet (T3N2 patiënten). Het aantal patiënten wat binnen 

deze groep valt, een EGFR-mutatie (Ex19del of L858R) heeft én een 

volledige tumorresectie heeft ondergaan en dus in aanmerking zou komen 

voor osimertinib is waarschijnlijk verwaarloosbaar. De inschatting van het 

aantal T3N2-patiënten wat in aanmerking kan komen voor behandeling met 

osimertinib is weergegeven in de budgetimpactanalyse van dit 

pakketadvies.[1]   

 

Volgens het Zorginstituut is er (vermoedelijk) sprake van bias bij de volgende 

aspecten: 

-  In het farmaco-economisch model zijn drie datasets voornamelijk als 

uitgangspunt genomen: de ADAURA studie,[2] de FLAURA studie[3, 4] en het 

CancerlinQ register.[5] De registratiehouder geeft aan dat de patiënten 

geïncludeerd in deze studies volgens klinisch experts representatief zijn 

bevonden voor de Nederlandse situatie. Het Zorginstituut merkt hierbij toch 

op dat resultaten voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd omdat er toch 

een aantal aanzienlijke verschillen aanwezig zijn tussen Nederlandse 

patiënten en de patiënten in de drie datasets (bv. percentage Aziatische 

patiënten hoger dan in Nederlandse situatie).  

-  Er is gebruik gemaakt van een door de registratiehouder zelf ontwikkeld 

mapping algoritme (niet gevalideerd of gepubliceerd) om SF36 scores om te 

zetten naar utiliteiten aan de hand van het Nederlands tarief. Het 
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Zorginstituut merkt op dat het mogelijk was geweest om eerst de SF36 om 

te zetten naar EQ-5D-3L en daarna naar de EQ-5D-5L utiliteiten aan de 

hand van een gepubliceerd mapping algoritme.[6, 7] Echter, dit is zonder 

Nederlandse tarief. Het Zorginstituut is op de hoogte dat het gebruik van 

verschillende tarieven voor verschillende landen een invloed kan hebben op 

de kosteneffectiviteitsresultaten.[8] Het Zorginstituut kan zich daarom vinden 

in de gebruikte methode, maar geeft aan dat er een bepaalde mate van 

onzekerheid bestaat rondom de geschatte utiliteiten. Daarnaast erkent de 

registratiehouder ook dat dit proces van mapping een bepaalde mate van 

bias kan introduceren.   

 

Tot slot is er bij het volgende aspect een gebrek aan bewijs: 

- De registratiehouder geeft aan gebruik te maken van de drie datasets om de 

effectiviteit te modelleren omdat in de ADAURA studie de data,[2] voor de 

osimertinib arm, te immatuur was.  
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6 Bijlagen 

6.1 Extrapolaties voor transitiekansen 

 

TP2: Disease-free (DF) to 1st line treatment of distant 
metastasis (DM1) 
 
KM data 

For the transition from the DF to DM1 state, KM data for the time to distant metastases 

from the ADAURA trial was used. Parametric curves were fitted to the data presented 

in Figure 1 applying the methods described below. 

 

Figure 1. KM curves for time to distant metastases survival in the osimertinib and 
placebo arms of ADAURA. 

 
 

 

Assessment of the proportional hazards assumption 

The Schoenfeld residuals plot and the cumulative hazard plot for the transition from 

DF to DM1 is shown in Figure 2. Since the Schoenfeld residuals and cumulative 

hazards plots plot do not show a linear trend with a gradient of zero, the proportional 

hazards assumption does not hold (p<0.001) meaning single dependent models are 

not a viable option and individual fitted models must be used. Therefore, individual 

fits using the same distribution were applied to align with NICE DSU TSD 14, which 

recommends using the same parametric function for both treatment arms where 

feasible(12). 
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Figure 2. Schoenfeld residuals and cumulative hazard plot for the transition DF to DM1 
(TP2).  

 
 

Goodness of fit for parametric distributions 

Parametric distributions were assessed for their goodness of fit based upon visual 

inspection and whether the extrapolation is clinically realistic. Figure 3 shows the fits 

and extrapolations for the transition from DF to DM1 (TP2), with the AIC and BIC 

values presented in Table 1. The generalized gamma had the best statistical fit to the 

active monitoring arm and the lognormal distribution had the best statistical fit to the 

osimertinib arm. In line with NICE DSU guidance, it is recommended to use the same 

distribution for both arms if individual fits are applied. The generalized gamma curves 

were considered most plausible for both arms and used in the base case analysis, as 

for the lognormal distribution the curves cross which is considered implausible as 

ADAURA compares an active treatment (osimertinib) to placebo. The lognormal 

distribution is explored as a scenario, as the curves only cross towards the end and 

therefore, the impact of the crossing curves is anticipated to be small. The other 

curves are not considered as they cross each other earlier (Gompertz, Weibull, 

loglogistic) or overestimate the osimertinib arm (exponential).  
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Figure 3. Extrapolations for DF to 1L DM (TP2). 

 
 
Table 1. AIC and BIC values for the fitted distributions to the transition of DF to 1L 
DM. 

 Individual fits Combined fits 

 Osimertinib Active monitoring 

(Placebo) 

  

Model AIC BIC AIC BIC AIC BIC 

Generalize
d Gamma 

195.16 206.64 974.42 985.93 1166.57 1184.67 

Lognormal 193.49 201.14 979.52 987.20 1176.61 1190.18 

Loglogistic 194.17 201.82 987.45 995.12 1189.44 1203.02 

Gompertz 196.52 204.18 990.13 997.81 1197.09 1210.67 

Exponentia
l 

206.01 209.84 991.11 994.95 1197.12 1206.17 

Weibull 194.19 201.84 992.91 1000.58 1197.09 1210.67 

Key: AIC, Akaike information criterion; BIC, Bayesian information criterion;  
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TP3: Disease-free (DF) to death 

 

At the ADAURA data cut-off (January 2020), very few deaths had occurred among 

stage IB–IIIA patients who remained DF (0 in the osimertinib arm and 2 in the placebo 

arm)(3). As a result of this, no parametric models could be reliably fitted to the data 

to estimate the transition from DF state to death. This transition was therefore 

modelled using the background mortality of the age-adjusted Dutch population(9).  

 

Treatment waning for DFS (TP1 to TP3) 

In the presence of immature data due to limited survival follow-up, treatment waning 

is normally applied in the model since the effects of treatment decrease after 

treatment discontinuation. Due to the limited follow up data available at data cut-off 

it is difficult to assess whether the treatment effect of osimertinib will be maintained 

once patients discontinue their randomised treatment especially as approximately 

61% of osimertinib patients were ongoing on their randomised treatment at DCO 

(January 2020). Usually, treatment waning is applied under the assumption that this 

will bring the curves of the active and comparator arm closer together, since the 

hazard of the comparator arm is higher and when treatment waning is applied, these 

higher hazards are used for the active arm as well. However, looking at the 

extrapolations for the transitions from DF to LRR and DF to 1L DM, the osimertinib 

arm shows increasing hazards and the active monitoring-arm shows slightly 

decreasing hazards over time, particularly for TP2 (see Figure 4). Therefore, 

treatment waning has an opposite effect when these parametric models are applied 

for these transitions; applying treatment waning might (given the choice of 

distribution) separate the curves more instead of bringing them together. Treatment 

waning was therefore not applied in the base case analysis. However, the model 

provides the user with the option to explore treatment waning as scenario.  

Figure 4 Instantaneous hazards for TP1 and TP2 (using the best statistical fit) 

 

 

Modelling of transitions from the local/regional recurrence health state 

(TP4 and TP5) 

 

Due to limited post-recurrence follow-up data available from the ADAURA trial at the 

data cut-off (January 2020), the transitions LRR to DM1 for both treatment arms were 
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modelled using CancerLinQ data.(6,7) This is a real-world database, collecting 

electronic health record (EHR) data from 1.4 million US cancer patients. A 

retrospective analysis of data from CancerLinQ was conducted and data from 1 

January 2014 to 31 December 2018 were used. From this database, patients with 

EGFRm-positive NSCLC in stage IB–IIIA following tumour resection (‘ADAURA-like’ 

population) who had experienced local/regional recurrence were selected (n=97). For 

each patient, the time to distant metastases is determined, defined as time to 

metastatic disease when a metastases diagnosis was found or the date of first 

systemic treatment in the absence of metastatic identification. In the absence of 

available data from ADAURA at data cut-off, the transition probability from LRR to 

DM1 was assumed to be equivalent between the osimertinib and active monitoring 

arms.  

 

TP4: Local/regional recurrence (LRR) to 1st line treatment of 

distant metastasis (DM1) 
 
KM data 

For the transition from LRR to DM1, KM data for the time to distant metastases from 

the CancerLinQ database was used to both treatment arms. Parametric curves were 

fitted to the data presented in Figure 5 applying the methods described below.  

 

Figure 5. KM curve for time to distant metastases from CancerLinQ 

 

Assessment of the proportional hazard assumption 

Since the data were analysed as one group, the proportional hazards assumption was 

not tested. 

Goodness of fit for parametric distributions 

Parametric distributions were assessed for their goodness of fit based upon visual 

inspection and whether the extrapolation is clinically realistic.  

 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor osimertinib (Tagrisso®) bij de adjuvante behandeling na volledige 

tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren met 

epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-19-d | 29 september 2021 

 

2021029536 Pagina 68 van 105 

Figure 6 shows the fits and extrapolations for the transition from LRR to 1L DM (TP4), 

with the AIC and BIC in Table 2.   

The generalized gamma had the best statistical fit, but upon the visual inspection, the 

fit to the tail of the KM curves was considered poor. The lognormal distribution has 

the second best statistical fit and captures the tail better compared to the generalized 

gamma. Hence, the lognormal distribution was applied for this transition. 

 

Figure 6. Extrapolation of LRR to 1L DM (TP4) 
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Table 2. AIC and BIC values for the fitted distributions to the transition LRR to 1L 
DM. 

Model AIC BIC 

Generalized Gamma 422.30 430.03 

Lognormal 427.52 432.67 

Loglogistic 431.48 436.63 

Gompertz 432.72 437.87 

Weibull 436.34 441.49 

Exponential 447.83 450.40 

Key: AIC, Akaike information criterion; BIC, Bayesian information criterion. 

 

 

TP5: Local/regional recurrence (LRR) to death 
 

In the CancerLinQ dataset only two death events were recorded, and thus it was not 

feasible to fit parametric models for extrapolation in the model. Therefore, this 

transition is modelled using background mortality in the age-adjusted Dutch 

population(9). It should be noted that patients in the LRR state are still at higher risk 

of death than patients in the DF state because of the higher likelihood of developing 

distant recurrence and the higher mortality risk associated with distant metastases.  

 
Modelling of transitions from the 1L and 2L distant 

metastases health states (TP6 to TP8) 
The primary data source used to model the survival of patients with metastatic 

EGFRm-positive NSCLC was the FLAURA trial.(4,5) FLAURA is a Phase III, double-

blind, randomised, controlled trial and assesses the efficacy and safety of osimertinib 

versus gefitinib or erlotinib as first-line treatment in patients with locally advanced or 

metastatic EGFRm-positive NSCLC (stage IIIB or IV) that is not amenable to curative 

surgery or radiotherapy. These data were considered clinically relevant in terms of 

modelling distant metastases in the current model by Dutch clinical and health 

economic experts (10). Since the FLAURA study used PFS, time to treatment 

discontinuation (or death) and OS as endpoints, the datasets required for the 

extrapolation of each separate transition probability could not be derived directly. 

Therefore, the competing risks methodology described by Williams et al. (2017), was 

used to determine each dataset for use in the model(8). In addition, instead of 

RECIST-based PFS, time to discontinuation of treatment was applied due to maturity 

of the data from the latest data cut-off from FLAURA (DCO2; June 2019), and also to 

be consistent with measurement of treatment costs in the DF state (based on time to 

treatment discontinuation) of the model. 

 

Osimertinib arm 

Following osimertinib as adjuvant treatment, patients are either retreated with 

osimertinib or receive platinum-doublet chemotherapy (PDC) (see pharmacoeconomic 

dossier). To capture the effectiveness of osimertinib retreatment in DM1, in the base 

case, data from the osimertinib arm in the FLAURA trial is used.(4,5) In a scenario 

analysis, data from the standard of care (SoC) EGFR-TKI arm of the FLAURA trial is 

used to reflect patients may have acquired resistance to osimertinib. The effectiveness 

of PDC is modelled by applying a PFS HR of 0.43 of chemotherapy versus gefinitib 
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from the  network meta-analysis (NMA) by Holleman et al. (2019) to the FLAURA SoC 

EGFR-TKI arm(11). If patients are treated with osimertinib in DM1, they will receive 

PDC in DM2. If patients are treated with PDC in DM1, they will receive docetaxel in 

DM2. The efficacy of DM2 treatment is based on the post-progression survival of the 

FLAURA osimertinib arm for both arms, as the post-progression the SoC EGFR-TKI 

data does include subsequent treatment with osimertinib and the post-progression of 

osimertinib-arm does not.  

 

Active monitoring arm 

Following active monitoring, all patients will be treated with osimertinib in DM1 (see 

pharmacoeconomic dossier). As osimertinib is the most efficacious TKI compared to 

other SoC EGFR-TKIs as noted by Dutch clinicians, it is assumed that it would be a 

preferred treatment over other treatments for these patients (10). Following 

osimertinib treatment in DM1, patients will receive PDC treatment in DM2. The efficacy 

of DM2 treatment is based on the post-progression survival of the FLAURA osimertinib 

arm for both arms, as the post-progression the SoC EGFR-TKI data does include 

subsequent treatment with osimertinib and the post-progression of osimertinib-arm 

does not. 

 

TP6: 1st line treatment of distant metastasis (DM1) to 2nd+ line treatment of distant 

metastasis (DM2) 

 

KM data 

For the model’s DM1 to DM2 transition, KM data for the time to discontinuation of 

treatment (TTD) (censoring deaths) from the FLAURA trial were used instead of PFS 

data as RECIST PFS data were only collected until DCO1 (June 2017) in the FLAURA 

trial. Conversely TTD and OS data were collected until DCO2 (June 2019) when 60% 

OS event maturity was reached. Parametric curves were fitted to the data presented 

in Figure 7 applying the methods described below. 

 

Figure 7. KM curves for the time to discontinuation of treatment (censoring deaths) 
in the osimertinib and placebo arms of FLAURA. 

 
 

 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor osimertinib (Tagrisso®) bij de adjuvante behandeling na volledige 

tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren met 

epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-19-d | 29 september 2021 

 

2021029536 Pagina 71 van 105 

Assessment of the proportional hazards assumption 

The Schoenfeld residuals and cumulative hazard plot for the transition DM1 to DM2 is 

shown in Figure 8. Since both the cumulative hazard plot and the Schoenfeld residuals 

plot show a linear trend, the PH assumption was assumed to hold (p=0.777). 

Therefore, both combined fits (where the same distribution is fitted to both arms, with 

a treatment effect on the active arm), and individual fits (where each arm is fitted to 

a separate distribution) can be used, however due to maturity of the data both the 

dependent and independent models will provide similar extrapolations. For 

consistency with the parametric modelling based on the ADAURA DCO1 DF data, 

individual fitted models were applied for the base case analysis. 

 

Figure 8. Schoenfeld residuals and cumulative hazard plot for the transition 1L DM to 
2L DM (TP6).  
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Goodness of fit for parametric distributions 

Individual parametric models were assessed for their goodness of fit based upon 

visual inspection and whether the extrapolation is clinically realistic. Figure 9 and 

Figure 10 show the fits and extrapolations for the transition from DM1 to DM2 (TP6), 

with the AIC and BIC values presented in Table 3. The Weibull had the best statistical 

fit and was selected for the base case. As data for this endpoint were relatively 

mature, all possible extrapolations provided reasonably consistent survival 

extrapolations. However, the lognormal and loglogistic provided implausibly long tails. 

In a scenario analysis, the distribution with the second best statistical fit (generalized 

gamma) was explored. 

Figure 9 Base case distribution (Weibull) with the FLAURA extrapolations and the 
extrapolation for chemo (PDC) using the HR by Holleman et al. (2019) 
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Figure 10. Extrapolation of DM1 to DM2 (TP6) 

 
 
Table 3. Goodness of fit 1L DM to 2L DM 

 Combined fits Individual fits 

 Osimertinib Active monitoring   

Model AIC BIC AIC BIC AIC BIC 

Weibull 1865.18 1872.45 1945.91 1953.15 3809.14 3822.10 

Generalized Gamma 1866.59 1877.48 1947.90 1958.77 3810.93 3828.22 

Gompertz 1868.25 1875.51 1950.20 1957.45 3816.76 3829.72 

Exponential 1867.24 1870.87 1951.26 1954.89 3818.51 3827.15 

Loglogistic 1865.74 1873.00 1966.60 1973.85 3831.81 3844.77 

Lognormal 1886.11 1893.37 1999.94 2007.19 3884.91 3897.87 

Key: AIC, Akaike information criterion; BIC, Bayesian information criterion;  
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TP7: 1st line treatment of distant metastasis (1L DM) to death 
 

KM data 

For the model’s DM1 to death transition, combined KM data (based on pooled analysis 

of data from both treatment arms) for the time to death (censoring discontinuation 

of treatment) from the FLAURA trial was used given the low number of death events 

observed across treatment arms (n=11). As additional justification, the stratified 

analysis showed no difference between treatment groups. Parametric curves were 

fitted to the combined KM data presented in Figure 11 applying the methods described 

below.  

Figure 11. KM curves for the time to death (censoring discontinuation of treatment) 
using pooled data of both treatment arms of FLAURA. 

 
 

 

Goodness of fit for parametric distributions 

Parametric distributions were assessed for their goodness of fit based on visual 

inspection and whether the extrapolation is clinically realistic. Although the 

distributions as shown in Figure 12 fit the KM data from FLAURA well, overall, the 

extrapolations are not clinically plausible as they generally provide higher survival 

estimates than the application of background mortality rates, see Figure 13. However, 

the exponential distribution has the most clinically plausible extrapolation for patients 

in a metastatic setting and best statistical fit based on AIC and BIC values (Table 4); 

therefore, this distribution was applied until it was exceeded by the hazard of the 

background mortality. Thereafter, background mortality based on the age-adjusted 

Dutch population was applied. 
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Figure 12. Extrapolation of 1L DM to death (TP7) 
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Table 4. Goodness of fit for DM1 to death. 
 

Fitted on the combined FLAURA arms 
 

AIC BIC 

Exponential 174.97 179.29 

Weibull 175.94 184.58 

Log logistic 175.91 184.55 

Gompertz 175.40 184.05 

Lognormal 175.38 184.03 

Gen. gamma 176.92 189.88 

Key: AIC, Akaike information criterion; BIC, Bayesian information criterion 

 
TP8: 2nd+ line treatment of distant metastasis (2L DM) to death 
 
KM data 

For the model’s DM2 to death transition, KM data for the time from treatment 

discontinuation to death data from the FLAURA trial was used. Parametric curves were 

fitted to the separate treatment arms as presented in Figure 13 applying the methods 

described below. 
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Figure 13. KM curves for post time to discontinuation of treatment in the osimertinib 
and SoC arms of FLAURA. 

 
 

 

Assessment of the proportional hazards assumption 

The Schoenfeld residuals and cumulative hazard plot for the transition of 2L DM to 

death are shown in Figure 14. Since the Schoenfeld residuals and cumulative hazard 

plot show a linear trend, it can be assumed that the proportional hazards assumption 

does hold (p-value of 0.812). Since the proportional hazard assumption does hold, 

combined fits where the same distribution is fitted on both arms with a treatment 

effect on the active arm, as well as individual fits where each arm is fitted individually, 

can be used. Again, for consistency with the parametric modelling based on the 

ADAURA DCO1 DF data, individual fitted models were applied for the base case 

analysis. 
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Figure 14. Schoenfeld residuals and cumulative hazard plot for the transition 2L DM 

to death (TP8). 

 
 

Goodness of fit for parametric distributions 

Independent parametric distributions were assessed for their goodness of fit based 

on visual inspection and whether the extrapolation is clinically realistic. Figure 15 

shows the fits and extrapolations for the transition from DM2 to death (TP8), with the 

AIC and BIC values provided in the Table 5. The Weibull distribution had the best 

statistical fit and was selected for the base case. As data for this endpoint were 

relatively mature, all possible extrapolations provided reasonably consistent survival 

extrapolations. Despite that, the Gompertz distribution showed implausibly long tails 

in the survival curves whilst the loglogistic and lognormal provided poor fits to the tail 

of the osimertinib arm from FLAURA. In a scenario analysis, the distribution with the 

second best statistical fit (generalized gamma) was explored.  
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Figure 15. Extrapolation of 2L DM to death (TP8). 

 
Table 5. Goodness of fit for DM2 to death. 

 Combined fits Individual fits 

 Osimertinib Active monitoring   

Model AIC BIC AIC BIC AIC BIC 

Weibull 1106.90 1113.55 1316.81 1323.93 2421.72 2434.14 

Generalized Gamma 1108.51 1118.48 1318.73 1329.40 2423.61 2440.16 

Loglogistic 1117.82 1124.47 1322.66 1329.78 2438.59 2451.01 

Gompertz 1114.31 1120.96 1323.71 1330.83 2436.03 2448.45 

Lognormal 1125.08 1131.72 1324.37 1331.48 2447.45 2459.87 

Exponential 1118.40 1121.73 1329.18 1332.73 2447.58 2455.86 

Key: AIC, Akaike information criterion; BIC, Bayesian information criterion 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor osimertinib (Tagrisso®) bij de adjuvante behandeling na volledige 

tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren met 

epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-19-d | 29 september 2021 

 

2021029536 Pagina 80 van 105 

 

 
  



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor osimertinib (Tagrisso®) bij de adjuvante behandeling na volledige 

tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met tumoren met 

epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-19-d | 29 september 2021 

 

2021029536 Pagina 81 van 105 

6.2 Validatie transitiekansen 

 
Gevalideerde transities Adviesraad 

De combinatie van TP1 
(DFLRR), TP2 
(DFDM1) en TP3 
(DFdood) (DFS) 

We hebben de DFS extrapolaties (op basis van de transitiekansen van DF 
naar LRR, DF naar DM1 en DF naar dood) getoond ten opzichte van de 
DFS Kaplan Meier data van de ADAURA trial. De experts zijn het eens met 
de gecombineerde transitiekansen van DF naar LRR, DF naar DM1 en DF 
naar dood, waarin genezing wordt aangenomen voor 95% van de 
patiënten die na 5 jaar nog ziektevrij zijn. 

TP3 (DFdood) 
TP5 (LRRdood) 
TP7 (DM1dood) 

In de adviesraad zijn de sterftekansen vanuit de verschillende health 
states gepresenteerd. Het aantal ‘death’ events in de ADAURA data 
(disease-free patients, 0 en 2 sterfgevallen in de osimertinib en placebo 
armen), CancerlinQ data (local/regional recurrence patients, de 
sterftekans in CancerLinQ was lager dan de sterftekans van de algehele 
populatie) en FLAURA data (1L distant metastasis/progression-free 
patients, 11 sterfgevallen), is zo laag dat een extrapolatie op basis hiervan 
op een lagere sterftekans uitkomt dan de sterftekans in de Nederlandse 
populatie. De klinische experts gaven aan dat patiënten over het 
algemeen sterven na progressie naar 2L+ distant metastasis. Daarom is 
het aannemelijk dat de kans op sterfte vanuit de ziektevrije health state, 
local/regional recurrence en 1L distant metastasis gemodelleerd wordt 
op basis van de leeftijd- en geslacht gecorrigeerde sterftekansen van de 
Nederlandse populatie. 

TP4 (LRRDM1) We hebben de extrapolatie ten opzichte van de CancerLinQ Kaplan Meier 
data getoond aan de klinische experts. De experts geven aan dat de 
CancerLinQ data die gebruikt wordt om de transitie vanuit de LRR health 
state te modelleren is de beste beschikbare data op dit moment. De 
patiëntkarakteristieken van de CancerLinQ data zijn in lijn met die in de 
ADAURA studie en daarmee representatief bevonden voor de 
Nederlandse praktijk. 

TP6 (DM1DM2) We hebben de extrapolatie op de FLAURA Kaplan Meier data getoond 
aan de klinische experts. De experts geven aan dat het gebruik van de 
FLAURA data representatief is voor patiënten die in DM1 voor het eerst 
behandeld worden met osimertinib (de actief volgen-arm). Voor 
patiënten die worden behandeld met chemotherapie, zijn de experts het 
eens met het toepassen van een correctie op de vergelijkende arm van 
FLAURA, waarin een HR wordt toegepast op de overleving van de 1e/2e 
generatie EGFR-TKIs op basis van een NMA van Holleman et al.6  
Voor het opnieuw behandelen van patiënten met osimertinib geven de 
experts aan dat de osimertinib curve op basis van de FLAURA trial kan 
worden toegepast in de base case, omdat op dit moment niet gezegd kan 
worden of de effectiviteit van osimertinib als ‘rechallenge’ lager is dan die 
geobserveerd in de FLAURA studie door ‘acquired resistance’. In een 
scenario analyse wordt een lagere effectiviteit (de standaard EGFR-TKI 
arm wordt hiervoor gebruikt als proxy) aangenomen voor osimertinib als 
‘rechallenge’.  

TP8 (DM2dood) Voor de transitie van 2L+ distant metastasis naar dood werden de 
osimertinib en standaard EGFR-TKI curves van de FLAURA trial en de 
corresponderende extrapolaties gepresenteerd. In het model wordt 
aangenomen dat beide armen (adjuvante osimertinib en actief volgen) 
voor deze transitie dezelfde kansen krijgen (die van de FLAURA 
osimertinib arm). De klinische experts en gezondheidseconomen konden 
zich vinden in deze aanname en in het gebruik van de FLAURA data voor 
de 1L en 2L+ distant metastasis transities. 
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6.3 Univariate gevoeligheidsanalyses 

 

Current Name Base case 

value 

Lo CI Hi CI References  

BSA 1.72 1.04 2.39 Gehan et al.  

Utility DF  0.84 0.80 0.87 Versteegh et al.  

Utility LRR 0.83 0.79 0.86 Dutch Advisory Board  

Utility DM1 0.82 0.81 0.83 FLAURA  

Utility DM2 0.74 0.68 0.80 FLAURA  

Utility AE Paronychia -0.003 0.002 0.003 Nafees et al.  

Utility AE Decreased Appette -0.006 0.006 0.007 Nafees et al.  

Utility AE Diarrhoea -0.004 0.004 0.004 Nafees et al.  

Utility AE Stomatitis -0.004 0.004 0.005 Assumption 

Utility AE ECG QT prolonged 0.000 0.000 0.000 Assumption 

Cost Drug Admin DF Osimertinib 0.21 0.14 0.30 FLAURA  

Cost Drug Admin LRR PDC 553.58 358.25 790.74 Tan et al.  

Cost Drug Admin LRR Cisplatin 553.58 358.25 790.74 Tan et al.  

Cost Drug Admin DM1 Osimertinib 0.21 0.14 0.30 FLAURA  

Cost Drug Admin DM1 Erlotinib 0.21 0.14 0.30 FLAURA  

Cost Drug Admin DM1 Gefitinib 0.21 0.14 0.30 FLAURA  

Cost Drug Admin DM1 Afatinib 0.22 0.15 0.32 FLAURA  

Cost Drug Admin DM1 Pdc1 553.58 358.25 790.74 Tan et al.  

Cost Drug Admin DM1 Osimertinib 0.21 0.14 0.30 FLAURA  

Cost Drug Admin DM2 Pdc 553.58 358.25 790.74 Tan et al.  
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Cost Drug Admin DM2 Pemetrexed 553.58 358.25 790.74 Tan et al.  

Cost Drug Admin DM2 Docetaxel 553.58 358.25 790.74 Tan et al.  

Cost Drug Admin DM2 Cisplatin 553.58 358.25 790.74 Tan et al.  

Cost Disease Management DF Oncologist Visits 

Subsequent 

26.88 17.40 38.40 Polikliniekbezoek, gewogen gemiddelde  

Cost Disease Management DF Emergency Room 0.69 0.45 0.99 Referentieprijs voor spoedeisende hulp bezoek 2014   

Cost Disease Management DF Ct Scans 28.53 18.46 40.75 Average of CT of lower and upper extremities and head  

Cost Disease Management DF Gp Visit 1.46 0.95 2.09 Huisarts, visite aan huis  

Cost Disease Management DF Gp Office Visit 1.96 1.27 2.80 Standaard consult – huisarts  

Cost Disease Management DF Clinical Nurse 

Visit 

2.14 1.38 3.05 Verpleegkundige -polikliniekbezoeken voor medisch specialismen heelkunde 

(Kostenhandleiding, 2015). 

Cost Disease Management DF Ecg 2.83 1.83 4.05 Nza Zorgproduct- 039757-Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d 

(cost 2019)  

Cost Disease Management DF Blood Test 21.66 14.02 30.94 ZIN, 2014   Farmacotherapeutisch rapport everolimus (Afinitor®) bij de indicatie 

‘hormoonreceptor-positieve, HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker’ (Cost, 

2012)  

Cost Disease Management DF Chest 

Radiography 

1.89 1.22 2.69 NZA Zorgproduct - 085002 - Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere 

richtingen, average (NZa tariff, 2019).  

Cost Disease Management LRR Oncologist Visits 

Subsequent 

44.40 28.73 63.42 Polikliniekbezoek, gewogen gemiddelde  

Cost Disease Management LRR Emergency Room 8.78 5.68 12.55 Referentieprijs voor spoedeisende hulp bezoek 2014   

Cost Disease Management LRR Ct Scans 42.85 27.73 61.21 Average of CT of lower and upper extremities and head  

Cost Disease Management LRR Pet Scans 95.09 61.54 135.83 NZa Zorgproduct – 120501 - PET WB (whole body), oncologie, average  

Cost Disease Management LRR Gp Visit 5.90 3.82 8.43 Huisarts, visite aan huis  

Cost Disease Management LRR Gp Office Visit 5.86 3.79 8.36 Standaard consult – huisarts  

Cost Disease Management LRR Clinical Nurse 

Visit 

16.71 10.81 23.87 Verpleegkundige -polikliniekbezoeken voor medisch specialismen heelkunde 

(Kostenhandleiding, 2015). 
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Cost Disease Management LRR Ecg 3.76 2.43 5.37 Nza Zorgproduct- 039757-Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d 

(cost 2019) 

Cost Disease Management LRR Inpatient Days 63.34 40.99 90.48 Verpleegdag, gewogen gemiddelde  

Cost Disease Management LRR Biopsy 68.48 44.32 97.82 NZa Zorgproduct 080047 - Diagnostische punctie of biopsie onder CT-controle – 

(€ 637.84); NZa product 050518 -Pathologisch onderzoek van een naaldbiopt. (€ 

161.39). Costs from 2019  

Cost Disease Management LRR Chest 

Radiography 

3.17 2.05 4.52 NZA Zorgproduct - 085002 - Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere 

richtingen, average  

Cost Disease Management Dm1 Oncologist Visits 

Subsequent 

52.48 33.96 74.96 Polikliniekbezoek, gewogen gemiddelde  

Cost Disease Management Dm1 Emergency 

Room 

7.63 4.94 10.90 Referentieprijs voor spoedeisende hulp bezoek 2014   

Cost Disease Management Dm1 Ct Scans 89.74 58.08 128.19 Average of CT of lower and upper extremities and head  

Cost Disease Management Dm1 Pet Scans 95.09 61.54 135.83 NZa Zorgproduct – 120501 - PET WB (whole body), oncologie, average  

Cost Disease Management Dm1 Gp Visit 2.22 1.44 3.17 Huisarts, visite aan huis  

Cost Disease Management Dm1 Gp Office Visit 5.86 3.79 8.36 Standaard consult – huisarts  

Cost Disease Management Dm1 Clinical Nurse 

Visit 

30.76 19.91 43.94 Verpleegkundige -polikliniekbezoeken voor medisch specialismen heelkunde 

(Kostenhandleiding, 2015). 

Cost Disease Management Dm1 Ecg 2.83 1.83 4.05 Nza Zorgproduct- 039757-Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d 

(cost 2019)  

Cost Disease Management Dm1 Inpatient Days 105.57 68.32 150.80 Verpleegdag, gewogen gemiddelde  

Cost Disease Management Dm1 Biopsy 68.48 44.32 97.82 NZa Zorgproduct 080047 - Diagnostische punctie of biopsie onder CT-controle – 

(€ 637.84); NZa product 050518 -Pathologisch onderzoek van een naaldbiopt. (€ 

161.39). Costs from 2019  

Cost Disease Management Dm1 Chest 

Radiography 

2.53 1.64 3.61 NZA Zorgproduct - 085002 - Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere 

richtingen, average  

Cost Disease Management Dm2 Oncologist Visits 

Subsequent 

48.44 31.35 69.19 Polikliniekbezoek, gewogen gemiddelde  

Cost Disease Management Dm2 Emergency 38.60 24.98 55.14 Referentieprijs voor spoedeisende hulp bezoek 2014   
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Room 

Cost Disease Management Dm2 Ct Scans 106.15 68.69 151.62 Average of CT of lower and upper extremities and head  

Cost Disease Management Dm2 Pet Scans 63.71 41.23 91.01 NZa Zorgproduct – 120501 - PET WB (whole body), oncologie, average (NZa 

tariff, 2019)  

Cost Disease Management Dm2 Gp Visit 6.65 4.31 9.50 Huisarts, visite aan huis  

Cost Disease Management Dm2 Gp Office Visit 5.86 3.79 8.36 Standaard consult – huisarts  

Cost Disease Management Dm2 Clinical Nurse 

Visit 

16.19 10.48 23.13 Verpleegkundige -polikliniekbezoeken voor medisch specialismen heelkunde 

(Kostenhandleiding, 2015). 

Cost Disease Management Dm2 Ecg 2.83 1.83 4.05 Nza Zorgproduct- 039757-Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d 

(cost 2019) (22) 

Cost Disease Management Dm2 Inpatient Days 351.77 227.65 502.47 Verpleegdag, gewogen gemiddelde  

Cost Disease Management Dm2 Biopsy 68.48 44.32 97.82 NZa Zorgproduct 080047 - Diagnostische punctie of biopsie onder CT-controle – 

(€ 637.84); NZa product 050518 -Pathologisch onderzoek van een naaldbiopt. (€ 

161.39). Costs from 2019  

Cost Disease Management Dm2 Chest 

Radiography 

5.02 3.25 7.16 NZA Zorgproduct - 085002 - Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere 

richtingen, average  

Palliative Care Last 3 Months 1,737.95 1,124.71 2,482.49 Polder et al  

Cost Ae Paronychia 905.00 736.34 1,090.79 NZa zorgproduct 129999077 -(€, 2020)  

Cost Ae Diarrhoea 1,559.35 1,268.75 1,879.47 Wehler et al.  

Cost Ae Ecg Qt Prolonged 3,400.00 2,766.38 4,097.98 NZa zorgproduct 099899053 -(€, 2020)  

Cost Other Direct Egfrmutationtest 6,928.25 4,231.60 9,460.60 Prometheus - Moleculaire diagnostiek - DBC-bekostiging insights (2020)  

Frequency of adverse event paronychia for 

osimertinib 

0.009 0.006 0.013 ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Frequency of adverse event decreased appetite 

for osimertinib 

0.006 0.004 0.009 ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Frequency of adverse event diarrhoea for 

osimertinib 

0.018 0.012 0.026 ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Frequency of adverse event stomatitis for 0.015 0.010 0.021 ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  
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osimertinib 

Frequency of adverse event ECG QT prolonged 

for osimertinib 

0.009 0.006 0.013 ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Frequency of adverse event paronychia 

prolonged for active monitoring 

0.000 0.000 0.000 ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Frequency of adverse event decreased appetite 

for active monitoring 

0.000 0.000 0.000 ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Frequency of adverse event diarrhoea for active 

monitoring 

0.003 0.002 0.004 ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Frequency of adverse event stomatitis for active 

monitoring 

0.000 0.000 0.000 ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Frequency of adverse event ECG QT prolonged 

for active monitoring 

0.003 0.002 0.004 ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Cost CNS One Off 32,112.00 20,781.1

9 

45,868.91 NZa zorgproduct 990061072 - 3-D (3 Dimensionale) radiotherapie (€, 2020) and  

990061009  

Treatment duration of PDC in LRR_ osimertinb 

arm 

2.76 1.79 3.94 Based on calculations in Dutch CEM  

Treatment duration of Radiotherapy in 

LRR_osimertinib arm 

1.00 0.65 1.43 Based on calculations in Dutch CEM  

Treatment duration of PDC - 

Pemetrexed+Cisplatin in DM1  no retreatment 1 

_osimertinib arm 

2.76 1.79 3.94 Based on calculations in Dutch CEM  

Treatment duration of Chemo - Docetaxel in 

DM2 no retreatment  _osimertinib arm 

 

2.76 1.79 3.94 Based on calculations in Dutch CEM  

Treatment duration of PDC - 

Pemetrexed+Cisplatin in DM2  retreatment 

_osimertinib arm 

2.80 1.81 4.00 Based on calculations in Dutch CEM  

Treatment duration of PDC in LRR _active 

monitoring_arm 

2.76 1.79 3.94 Based on calculations in Dutch CEM  
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Treatment duration of  Radiotherapy in LRR 

_active monitoring_arm 

1.00 0.65 1.43 Based on calculations in Dutch CEM  

Treatment duration of PDC - 

Pemetrexed+Cisplatin in DM2  _active 

monitoring_arm 

2.80 1.81 4.00 Based on calculations in Dutch CEM  

Share of PDC in LRR _osimeritinib_arm 0.49 0.30 0.68 Based on calculations in Dutch CEM  

Share of Radiotherapy in LRR_osimeritinib_arm 0.36 0.23 0.51 Based on calculations in Dutch CEM  

Share of EGFR-TKI in LRR _osimeritinib_arm 0.39 0.24 0.55 Based on calculations in Dutch CEM  

Share of PDC - Pemetrexed+Cisplatin in DM1  no 

retreatment  _osimeritinib_arm 

1.00 1.00 1.00 Based on calculations in Dutch CEM  

Share of Osimertinib in DM1 retreatment 1 

_osimeritinib_arm 

1.00 1.00 1.00 Based on calculations in Dutch CEM  

Share of Osimertinib in DM1 retreatment 1 

_osimeritinib_arm 

1.00 1.00 1.00 Based on calculations in Dutch CEM  

Share of Chemo - Docetaxel in DM2 no 

retreatment  _osimeritinib_arm 

1.00 1.00 1.00 Based on calculations in Dutch CEM  

Share of PDC - Pemetrexed+Cisplatin in DM2 

retreatment  _osimeritinib_arm 

 

1.00 1.00 1.00 Based on calculations in Dutch CEM  

Share of PDC in LRR _active monitoring_arm 0.49 0.30 0.68 Based on calculations in Dutch CEM  

Share of Radiotherapy in LRR _active 

monitoring_arm 

0.36 0.23 0.51 Based on calculations in Dutch CEM  

Share of EGFR-TKI in LRR _active 

monitoring_arm 

0.39 0.24 0.55 Based on calculations in Dutch CEM  

Share of Osimertinib in DM1  _active 

monitoring_arm 

1.00 1.00 1.00 Based on calculations in Dutch CEM  

Share of PDC - Pemetrexed+Cisplatin  in DM2  

_active monitoring_arm 

1.00 1.00 1.00 Based on calculations in Dutch CEM  

Treatment duration of EGFR-TKI in 

LRR_osimeritinib_arm 

444.00 287.33 634.21 Based on calculations in Dutch CEM  
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Treatment duration of EGFR-TKI in LRR _active 

monitoring_arm 

444.00 287.33 634.21 Based on calculations in Dutch CEM  

Weight Live 64.70 41.87 92.42 FLAURA  

Informal care costs in DF 14.90 9.65 21.29 Hakkaart-van Roijen et al. (2015). Kostenhandleiding, inflated to 2020  

Informal care costs in LRR 14.90 9.65 21.29 Hakkaart-van Roijen et al. (2015). Kostenhandleiding, inflated to 2020  

Informal care costs in DM1_osimertinib 14.90 9.65 21.29 Hakkaart-van Roijen et al. (2015). Kostenhandleiding, inflated to 2020  

Informal care costs in DM1_ chemo 14.90 9.65 21.29 Hakkaart-van Roijen et al. (2015). Kostenhandleiding, inflated to 2020  

Informal care costs in DM1_ TKI 14.90 9.65 21.29 Hakkaart-van Roijen et al. (2015). Kostenhandleiding, inflated to 2020  

Informal care costs in DM2 14.90 9.65 21.29 Hakkaart-van Roijen et al. (2015). Kostenhandleiding, inflated to 2020  

Hours of  informal care in DF 0.00 0.00 0.00 Dutch Advisory Board  

Hours of  informal care in LRR 0.83 0.54 1.19 Dutch Advisory Board  

Hours of  informal care in DM1_ osimertinib 5.00 3.24 7.14 Dutch Advisory Board  

Hours of  informal care in DM1 _chemo 8.00 5.18 11.43 Dutch Advisory Board  

Hours of  informal care in DM1_TKI 6.67 4.32 9.53 Dutch Advisory Board  

Hours of  informal care in DM2  10.67 6.91 15.24 Dutch Advisory Board  

Travel Cost Km 2.40 0.19 0.41 NZa zorgproduct 010905 - reiskosten per kilometer, cost from 2020  

Productivity Cost DF  344.60  270.23  596.47  Based on calculations in Dutch CEM  

Productivity Cost LRR  289.56  227.07  501.19  Based on calculations in Dutch CEM  

Productivity Cost Dm1  173.45  136.02  300.22  Based on calculations in Dutch CEM  

Productivity Cost Dm2  68.09  53.39  117.86  Based on calculations in Dutch CEM  

Cost Admin Oral  0.21  0.13  0.29  FLAURA  

Cost Admin Iv  330.63  213.96  472.27  Tan et al.  

Cost Monitoring Iv 51.31 33.21 73.29 Zin, Farmacotherapeutisch rapport everolimus (Afinitor®) bij de indicatie 

‘hormoonreceptor-positieve, HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker’. 

Diemen; 2014 cost 2013.  
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Friction Period 3.38 2.19 4.83 Hakkaart-van Roijen et al. (2015). Kostenhandleiding, inflated to 2020  
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6.4 Probabilistische gevoeligheidsanalyses 

 

Variable Value Lo CI Hi CI Distribution and 

SE for sensitivity 

analysis 

Source 

General model parameters 

Time horizon 37 years - - Fixed Dutch guidelines for economic evaluations in healthcare (33) 

Discount rate - efficacy 1,5% - - Fixed Dutch guidelines for economic evaluations in healthcare (33) 

Discount rate - costs 4% - - Fixed Dutch guidelines for economic evaluations in healthcare (33) 

Age (median) 63 years - - Fixed ADAURA (2) 

% male 30% - - Fixed ADAURA (2) 

Body surface area (BSA) 1.72m2 1.38m2 2.05 Normal (0.17) Dutch population combined with the Gehan and George formula 

(0.01545*(height^0.54468)*(weight^0.46336)) 

Osimertinib retreatment timepoint 60 months - - Varied in 

scenario 

analyses 

Dutch Advisory Board (10) 

Osimertinib retreatment 

percentage 

50% - - Varied in 

scenario 

analyses 

Assumption 

Survival distributions 

DF to LRR (TP1) - Osimertinib Lognormal - - Cholesky 

decomposition 

ADAURA (2) 

DF to LRR (TP1) – active 

monitoring 

Lognormal - - Cholesky 

decomposition 

ADAURA (2) 

DF to DM1 (TP2) - Osimertinib Generalized 

Gamma 

- - Cholesky 

decomposition 

ADAURA (2) 
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DF to DM1 (TP2) –active 

monitoring 

Generalized 

Gamma 

- - Cholesky 

decomposition 

ADAURA (2) 

DF to Death (TP3) - Osimertinib - - - - - 

DF to Death (TP3) – Active 

monitoring (active monitoring) 

- - - - - 

LRR to DM1 (TP4) - Osimertinib Lognormal - - Cholesky 

decomposition 

CancerLinQ (6) 

LRR to DM1 (TP4) – Active 

monitoring 

Lognormal - - Cholesky 

decomposition 

CancerLinQ (6) 

LRR to Death (TP5) - Osimertinib - - - - - 

LRR to Death (TP5) – Active 

monitoring 

- - - - - 

DM1 to DM2 (TP6) - Osimertinib Weibull - - Cholesky 

decomposition 

FLAURA (27) 

DM1 to DM2 (TP6) - Active 

monitoring 

Weibull - - Cholesky 

decomposition 

FLAURA (27) 

DM1 to Death (TP7) - Osimertinib Exponential - - Cholesky 

decomposition 

FLAURA (27) / Dutch Life Table 

DM1 to Death (TP7) – Active 

monitoring 

Exponential - - Cholesky 

decomposition 

FLAURA (27) / Dutch Life Table 

DM2 to Death (TP8) - Osimertinib Weibull - - Cholesky 

decomposition 

FLAURA (27) 

DM2 to Death (TP8) – Active 

monitoring 

Weibull - - Cholesky 

decomposition 

FLAURA (27) 

Cure parameters 

Cure timepoint 5 years - - Varied in 

scenario 

analyses 

KOL input; Assumption (10) 

Cure percentage 95% - - Varied in 

scenario 

KOL input; Assumption (10) 
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analyses 

  

Administration and monitoring costs per model cycle 

cost per first administration  

TKI(osimertinib, erlotinib, 

gefitinb,afatinib, dacomitinib) 

0.21 0.14 0.30 Gamma (0.04) FLAURA (27) 

PDC, 

cisplatin,pemetrexed,docetaxel 

553.58 358.25 790.74 Gamma 

(110.72) 

Tan et al. (29) 

Adverse event costs (per event) 

Paronychia 905,00 736.34 1,090.79 Gamma (90.05) NZa zorgproduct 129999077 -(€, 2020) (22) 

Decreased appetite 0.00 0.00 0.00 Gamma (0) Assumption 

Diarrhoea 1,559.35 1,268.75 1,879.47 Gamma 

(155.94) 

Wehler et al. (2017).  

Stomatitis 0 0.00 0.00 Gamma (0) Zin, Farmacotherapeutisch rapport everolimus (Afinitor®) bij de indicatie 

‘hormoonreceptor-positieve, HER2/neu-negatieve gevorderde 

borstkanker’. (23) 

ECG QT prolonged 3,400.00 2,766.38 4,097.99 Gamma 

(340.00) 

NZa zorgproduct 099899053 -(€, 2020) (22) 

Adverse events - DF (%) 

Osimertinib 

Paronychia 0.009 0.006 0.013 Beta (0.0018) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Decreased appetite 0.006 0.004 0.009 Beta (0.0012) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Diarrhoea 0.018 0.012 0.026 Beta (0.0036) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Stomatitis 0.015 0.010 0.021 Beta (0.0030) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

ECG QT prolonged 0.009 0.006 0.013 Beta (0.0018) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  
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 Active monitoring 

Paronychia 0.000 0.000 0.000 Beta (0) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Decreased appetite 0.000 0.000 0.000 Beta (0) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Diarrhoea 0.003 0.002 0.004 Beta (0.0006) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Stomatitis 0.000 0.000 0.000 Beta (0) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

ECG QT prolonged 0.003 0.002 0.004 Beta (0.0006) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Utilities 

Osimertinib (DF) 0.839 0.802 0.873 Beta (0.018) Versteegh et al. (26) 

Active monitoring (DF) 0.839 0.802 0.873 Beta (0.018) Versteegh et al. (26) 

Osimertinib (LRR) 0.829 0.792 0.863 Beta (0.0069) Dutch Advisory Board (10) 

Active monitoring (LRR) 0.829 0.792 0.863 Beta (0.0069) Dutch Advisory Board (10) 

Osimertinib (DM1) 0.819 0.805 0.832 Beta (0.0069) FLAURA (27) 

Active monitoring (DM1) 0.819 0.805 0.832 Beta (0.0069) FLAURA (27) 

DM2 0.741 0.680 0.798 Beta (0.03) FLAURA (27) 

Disutility (due to AEs) 

Paronychia -0,003 0,002 0,003 Beta(-0,00014) Nafees et al. (28) 

Decreased appetite -0,006 0,006 0,007 Beta(-0,00031) Nafees et al. (28) 

Diarrhoea -0,004 0,004 0,004 Beta (-

0,000195) 

Nafees et al. (28) 

Stomatitis -0,004 0,004 0,005 Beta (-

0,000208333) 

Assumption 

ECG QT prolonged 0 0.00 0.00 Beta (0) Assumption 

HCRU costs per cycle 

DF 

Oncologist visits (subsequent) 26.88 17.40 38.40 Gamma (5.38) Polikliniekbezoek, gewogen gemiddelde (21) 
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A&E 0.69 0.45 0.99 Gamma (0.14) Referentieprijs voor spoedeisende hulp bezoek 2014 (21) 

CT scans 28.53 18.46 40.75 Gamma (5.71) Average of CT of lower and upper extremities and head (21) 

PET scans 0.00 0.00 0.00 Gamma 0 NZa Zorgproduct – 120501 - PET WB (whole body), oncologie, average 

(NZa tariff, 2019). 

GP/ nurse home visit 1.46 0.95 2.09 Gamma (0.29) Huisarts, visite aan huis (21) 

GP office visit 1.96 1.27 2.80 Gamma (0.39) Standaard consult – huisarts (21) 

Clinical nurse specialist visit 2.14 1.38 3.05 Gamma (0.42) Verpleegkundige -polikliniekbezoeken voor medisch specialismen 

heelkunde (Kostenhandleiding, 2015). 

ECG 2.83 1.83 4.05 Gamma (0.57) Nza Zorgproduct- 039757-Beoordeling ECG, Holter, 

inspanningsonderzoek e.d (cost 2019) (22) 

Blood test 21.66 14.02 30.94 Gamma (4.33) ZIN, 2014   Farmacotherapeutisch rapport everolimus (Afinitor®) bij de 

indicatie ‘hormoonreceptor-positieve, HER2/neu-negatieve gevorderde 

borstkanker’ (Cost, 2012) (23) 

Inpatient days 0.00 0.00 0.00 Gamma (0) Verpleegdag, gewogen gemiddelde (Kostenhandleiding, 2015). 

Biopsy 0.00 0.00 0.00 Gamma (0) NZa Zorgproduct 080047 - Diagnostische punctie of biopsie onder CT-

controle – (€ 637.84); NZa product 050518 -Pathologisch onderzoek van 

een naaldbiopt. (€ 161.39). Costs from 2019 (22) 

Chest radiography, X ray 1.89 1.22 2.69 Gamma (0.38) NZA Zorgproduct - 085002 - Radiologisch onderzoek thorax, een of 

meerdere richtingen, average (22) 

Loco-regional recurrence 

Oncologist visits (subsequent) 44.40 28.73 63.42 Gamma (8.88) Polikliniekbezoek, gewogen gemiddelde (21) 

A&E 8.78 5.68 12.55 Gamma (1.76) Referentieprijs voor spoedeisende hulp bezoek 2014 (21) 

CT scans 42.85 27.73 61.21 Gamma (8.57) Average of CT of lower and upper extremities and head (21) 

PET scans 95.09 61.54 135.83 Gamma (19.02) NZa Zorgproduct – 120501 - PET WB (whole body), oncologie, average 

(22) 

GP/ nurse home visit 5.90 3.82 8.43 Gamma (1.18) Huisarts, visite aan huis (21) 
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GP office visit 5.86 3.79 8.36 Gamma (1.17) Standaard consult – huisarts (21) 

Clinical nurse specialist visit 16.71 10.81 23.87 Gamma (3.34) Verpleegkundige -polikliniekbezoeken voor medisch specialismen 

heelkunde (Kostenhandleiding, 2015). 

ECG 3.76 2.43 5.37 Gamma (0.75) Nza Zorgproduct- 039757-Beoordeling ECG, Holter, 

inspanningsonderzoek e.d (cost 2019) (22) 

Blood test 0.00 0.00 0.00 Gamma (0) ZIN, 2014   Farmacotherapeutisch rapport everolimus (Afinitor®) bij de 

indicatie ‘hormoonreceptor-positieve, HER2/neu-negatieve gevorderde 

borstkanker’ (Cost, 2012) (23) 

Inpatient days 63.34 40.99 90.48 Gamma (12.67) Verpleegdag, gewogen gemiddelde (21) 

Biopsy 68.48 44.32 97.82 Gamma (13.70) NZa Zorgproduct 080047 - Diagnostische punctie of biopsie onder CT-

controle – (€ 637.84); NZa product 050518 -Pathologisch onderzoek van 

een naaldbiopt. (€ 161.39). Costs from 2019 (22) 

Chest radiography, X ray 3.17 2.05 4.52 Gamma (0.63) NZA Zorgproduct - 085002 - Radiologisch onderzoek thorax, een of 

meerdere richtingen, average (22) 

DM1 

Oncologist visits (subsequent) 52.48 33.96 74.96 Gamma (10.50) Polikliniekbezoek, gewogen gemiddelde (21) 

A&E 7.63 4.94 10.90 Gamma (1.53) Referentieprijs voor spoedeisende hulp bezoek 2014 (21) 

CT scans 89.74 58.08 128.19 Gamma (17.95) Average of CT of lower and upper extremities and head (21) 

PET scans 95.09 61.54 135.83 Gamma (19.02) NZa Zorgproduct – 120501 - PET WB (whole body), oncologie, average 

(22) 

GP/ nurse home visit 2.22 1.44 3.17 Gamma (0.44) Huisarts, visite aan huis (21) 

GP office visit 5.86 3.79 8.36 Gamma (1.17) Standaard consult – huisarts (21) 

Clinical nurse specialist visit 30.76 19.91 43.94 Gamma (6.15) Verpleegkundige -polikliniekbezoeken voor medisch specialismen 

heelkunde (Kostenhandleiding, 2015).  

ECG 2.83 1.83 4.05 Gamma (0.57) Nza Zorgproduct- 039757-Beoordeling ECG, Holter, 

inspanningsonderzoek e.d (cost 2019) (22) 

Blood test 0.00 0.00 0.00 Gamma (0) ZIN, 2014   Farmacotherapeutisch rapport everolimus (Afinitor®) bij de 

indicatie ‘hormoonreceptor-positieve, HER2/neu-negatieve gevorderde 

borstkanker’ (Cost, 2012) (23) 
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Inpatient days 105.57 68.32 150.80 Gamma (21.11) Verpleegdag, gewogen gemiddelde (21) 

Biopsy 68.48 44.32 97.82 Gamma (13.70) NZa Zorgproduct 080047 - Diagnostische punctie of biopsie onder CT-

controle – (€ 637.84); NZa product 050518 -Pathologisch onderzoek van 

een naaldbiopt. (€ 161.39). Costs from 2019 (22) 

Chest radiography, X ray 2.53 1.64 3.61 Gamma (0.51) NZA Zorgproduct - 085002 - Radiologisch onderzoek thorax, een of 

meerdere richtingen, average (NZa tariff, 2019) (22) 

DM2 

Oncologist visits (subsequent) 48.44 31.35 69.19 Gamma (9.67) Polikliniekbezoek, gewogen gemiddelde (21) 

A&E 38.60 24.98 55.14 Gamma (7.72) Referentieprijs voor spoedeisende hulp bezoek 2014 (21) 

CT scans 106.15 68.69 151.62 Gamma (21.23) Average of CT of lower and upper extremities and head (21) 

PET scans 63.71 41.23 91.01 Gamma (12.74) NZa Zorgproduct – 120501 - PET WB (whole body), oncologie, average 

(NZa tariff, 2019) (22) 

GP/ nurse home visit 6.65 4.31 9.50 Gamma (1.33) Huisarts, visite aan huis (21) 

GP office visit 5.86 3.79 8.36 Gamma (1.17) Standaard consult – huisarts (21) 

Clinical nurse specialist visit 16.19 10.48 23.13 Gamma (3.24) Verpleegkundige -polikliniekbezoeken voor medisch specialismen 

heelkunde (Kostenhandleiding, 2015). 

ECG 2.83 1.83 4.05 Gamma (0.57) Nza Zorgproduct- 039757-Beoordeling ECG, Holter, 

inspanningsonderzoek e.d (cost 2019) (22) 

Blood test 0.00 0.00 0.00 Gamma (0) ZIN, 2014   Farmacotherapeutisch rapport everolimus (Afinitor®) bij de 

indicatie ‘hormoonreceptor-positieve, HER2/neu-negatieve gevorderde 

borstkanker’ (Cost, 2012) (23) 

Inpatient days 351.77 227.65 502.47 Gamma (70.35) Verpleegdag, gewogen gemiddelde (21) 

Biopsy 68.48 44.32 97.82 Gamma (13.70) NZa Zorgproduct 080047 - Diagnostische punctie of biopsie onder CT-

controle – (€ 637.84); NZa product 050518 -Pathologisch onderzoek van 

een naaldbiopt. (€ 161.39). Costs from 2019 (22) 

Chest radiography, X ray 48.44 3.25 7.16 Gamma (1.00) NZA Zorgproduct - 085002 - Radiologisch onderzoek thorax, een of 

meerdere richtingen, average (NZa tariff, 2019) (22) 

CNS metastasis 
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Costs CNS One 

Off    

32,112.00  20,781.19 45,868.91   Gamma (6,422) NZa zorgproduct 990061072 - 3-D (3 Dimensionale) radiotherapie (€, 

2020) (22) NZa zorgproduct 990061009 - radiotherapie (bestraling) met 

hoge precisie door stereotaxie - met beeldvorming (€, 2020) (22) 

End of life care 

Palliative care - naturel 1,737.95 1,124.71 2,482.49 Gamma 

(347.59) 

Polder et al. (30) 

Palliative care – disease-related 4,717.77 3,053.09 6,738.88 Gamma 

(943.55) 

 

EGFR test 6,928.25 4,231.60 9,460.60 Gamma 

(1,385.65) 

Prometheus - Moleculaire diagnostiek - DBC-bekostiging insights (2020) 

(32) 

Variable Value Lo CI Hi CI Distribution 

and SE for 

sensitivity 

analysis 

Source 

eneral model parameters 

Time horizon 37 years - - Fixed Dutch guidelines for economic evaluations in healthcare  

Discount rate - efficacy 1,5% - - Fixed Dutch guidelines for economic evaluations in healthcare  

Discount rate - costs 4% - - Fixed Dutch guidelines for economic evaluations in healthcare 

Age (median) 63 years - - Fixed ADAURA  

% male 30% - - Fixed ADAURA  

Body surface area (BSA) 1.72m2 1.38m2 2.05 Normal (0.17) Dutch population combined with the Gehan and George formula 

(0.01545*(height̂ 0.54468)*(weight̂ 0.46336)) 

Osimertinib retreatment timepoint 60 months - - Varied in 

scenario 

analyses 

Dutch Advisory Board  
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Osimertinib retreatment 

percentage 

50% - - Varied in 

scenario 

analyses 

Assumption 

Survival distributions 

DF to LRR (TP1) - Osimertinib Lognormal - - Cholesky 

decomposition 

ADAURA  

DF to LRR (TP1) – active 

monitoring 

Lognormal - - Cholesky 

decomposition 

ADAURA  

DF to DM1 (TP2) - Osimertinib Generalized 

Gamma 

- - Cholesky 

decomposition 

ADAURA  

DF to DM1 (TP2) –active 

monitoring 

Generalized 

Gamma 

- - Cholesky 

decomposition 

ADAURA  

DF to Death (TP3) - Osimertinib - - - - - 

DF to Death (TP3) – Active 

monitoring (active monitoring) 

- - - - - 

LRR to DM1 (TP4) - Osimertinib Lognormal - - Cholesky 

decomposition 

CancerLinQ  

LRR to DM1 (TP4) – Active 

monitoring 

Lognormal - - Cholesky 

decomposition 

CancerLinQ  

LRR to Death (TP5) - Osimertinib - - - - - 

LRR to Death (TP5) – Active 

monitoring 

- - - - - 

DM1 to DM2 (TP6) - Osimertinib Weibull - - Cholesky 

decomposition 

FLAURA  

DM1 to DM2 (TP6) - Active 

monitoring 

Weibull - - Cholesky 

decomposition 

FLAURA  

DM1 to Death (TP7) - Osimertinib Exponential - - Cholesky 

decomposition 

FLAURA  / Dutch Life Table 

DM1 to Death (TP7) – Active 

monitoring 

Exponential - - Cholesky 

decomposition 

FLAURA  / Dutch Life Table 
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DM2 to Death (TP8) - Osimertinib Weibull - - Cholesky 

decomposition 

FLAURA  

DM2 to Death (TP8) – Active 

monitoring 

Weibull - - Cholesky 

decomposition 

FLAURA  

Cure parameters 

Cure timepoint 5 years - - Varied in 

scenario 

analyses 

KOL input; Assumption  

Cure percentage 95% - - Varied in 

scenario 

analyses 

KOL input; Assumption  

  

Administration and monitoring costs per model cycle 

cost per first administration  

TKI(osimertinib, erlotinib, 

gefitinb,afatinib, dacomitinib) 

0.21 0.14 0.30 Gamma (0.04) FLAURA  

PDC, 

cisplatin,pemetrexed,docetaxel 

553.58 358.25 790.74 Gamma 

(110.72) 

Tan et al.  

Adverse event costs (per event) 

Paronychia 905,00 736.34 1,090.79 Gamma (90.05) NZa zorgproduct 129999077 -(€, 2020)  

Decreased appetite 0.00 0.00 0.00 Gamma (0) Assumption 

Diarrhoea 1,559.35 1,268.75 1,879.47 Gamma 

(155.94) 

Wehler et al. (2017).  

Stomatitis 0 0.00 0.00 Gamma (0) Zin, Farmacotherapeutisch rapport everolimus (Afinitor®) bij de indicatie 

‘hormoonreceptor-positieve, HER2/neu-negatieve gevorderde 

borstkanker’.  

ECG QT prolonged 3,400.00 2,766.38 4,097.99 Gamma 

(340.00) 

NZa zorgproduct 099899053 -(€, 2020)  
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Adverse events - DF (%) 

Osimertinib 

Paronychia 0.009 0.006 0.013 Beta (0.0018) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Decreased appetite 0.006 0.004 0.009 Beta (0.0012) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Diarrhoea 0.018 0.012 0.026 Beta (0.0036) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Stomatitis 0.015 0.010 0.021 Beta (0.0030) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

ECG QT prolonged 0.009 0.006 0.013 Beta (0.0018) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

 Active monitoring 

Paronychia 0.000 0.000 0.000 Beta (0) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Decreased appetite 0.000 0.000 0.000 Beta (0) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Diarrhoea 0.003 0.002 0.004 Beta (0.0006) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Stomatitis 0.000 0.000 0.000 Beta (0) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

ECG QT prolonged 0.003 0.002 0.004 Beta (0.0006) ADAURA CSR Table 14.3.2.5 (Safety analysis set)  

Utilities 

Osimertinib (DF) 0.839 0.802 0.873 Beta (0.018) Versteegh et al.  

Active monitoring (DF) 0.839 0.802 0.873 Beta (0.018) Versteegh et al.  

Osimertinib (LRR) 0.829 0.792 0.863 Beta (0.0069) Dutch Advisory Board  

Active monitoring (LRR) 0.829 0.792 0.863 Beta (0.0069) Dutch Advisory Board  

Osimertinib (DM1) 0.819 0.805 0.832 Beta (0.0069) FLAURA  

Active monitoring (DM1) 0.819 0.805 0.832 Beta (0.0069) FLAURA  

DM2 0.741 0.680 0.798 Beta (0.03) FLAURA  

Disutility (due to AEs) 

Paronychia -0,003 0,002 0,003 Beta(-0,00014) Nafees et al.  

Decreased appetite -0,006 0,006 0,007 Beta(-0,00031) Nafees et al.  
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Diarrhoea -0,004 0,004 0,004 Beta (-

0,000195) 

Nafees et al.  

Stomatitis -0,004 0,004 0,005 Beta (-

0,000208333) 

Assumption 

ECG QT prolonged 0 0.00 0.00 Beta (0) Assumption 

HCRU costs per cycle 

DF 

Oncologist visits (subsequent) 26.88 17.40 38.40 Gamma (5.38) Polikliniekbezoek, gewogen gemiddelde  

A&E 0.69 0.45 0.99 Gamma (0.14) Referentieprijs voor spoedeisende hulp bezoek 2014  

CT scans 28.53 18.46 40.75 Gamma (5.71) Average of CT of lower and upper extremities and head  

PET scans 0.00 0.00 0.00 Gamma 0 NZa Zorgproduct – 120501 - PET WB (whole body), oncologie, average 

(NZa tariff, 2019). 

GP/ nurse home visit 1.46 0.95 2.09 Gamma (0.29) Huisarts, visite aan huis  

GP office visit 1.96 1.27 2.80 Gamma (0.39) Standaard consult – huisarts  

Clinical nurse specialist visit 2.14 1.38 3.05 Gamma (0.42) Verpleegkundige -polikliniekbezoeken voor medisch specialismen 

heelkunde (Kostenhandleiding, 2015). 

ECG 2.83 1.83 4.05 Gamma (0.57) Nza Zorgproduct- 039757-Beoordeling ECG, Holter, 

inspanningsonderzoek e.d (cost 2019)  

Blood test 21.66 14.02 30.94 Gamma (4.33) ZIN, 2014   Farmacotherapeutisch rapport everolimus (Afinitor®) bij de 

indicatie ‘hormoonreceptor-positieve, HER2/neu-negatieve gevorderde 

borstkanker’ (Cost, 2012)  

Inpatient days 0.00 0.00 0.00 Gamma (0) Verpleegdag, gewogen gemiddelde (Kostenhandleiding, 2015). 

Biopsy 0.00 0.00 0.00 Gamma (0) NZa Zorgproduct 080047 - Diagnostische punctie of biopsie onder CT-

controle – (€ 637.84); NZa product 050518 -Pathologisch onderzoek van 

een naaldbiopt. (€ 161.39). Costs from 2019  

Chest radiography, X ray 1.89 1.22 2.69 Gamma (0.38) NZA Zorgproduct - 085002 - Radiologisch onderzoek thorax, een of 

meerdere richtingen, average  



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor osimertinib (Tagrisso®) bij de adjuvante behandeling na volledige tumorresectie bij volwassen patiënten met stadium IB-IIIA niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met tumoren met epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-19-d | 29 september 2021 

 

2021029536 Pagina 103 van 105 

Loco-regional recurrence 

Oncologist visits (subsequent) 44.40 28.73 63.42 Gamma (8.88) Polikliniekbezoek, gewogen gemiddelde  

A&E 8.78 5.68 12.55 Gamma (1.76) Referentieprijs voor spoedeisende hulp bezoek 2014  

CT scans 42.85 27.73 61.21 Gamma (8.57) Average of CT of lower and upper extremities and head  

PET scans 95.09 61.54 135.83 Gamma (19.02) NZa Zorgproduct – 120501 - PET WB (whole body), oncologie, average  

GP/ nurse home visit 5.90 3.82 8.43 Gamma (1.18) Huisarts, visite aan huis  

GP office visit 5.86 3.79 8.36 Gamma (1.17) Standaard consult – huisarts  

Clinical nurse specialist visit 16.71 10.81 23.87 Gamma (3.34) Verpleegkundige -polikliniekbezoeken voor medisch specialismen 

heelkunde (Kostenhandleiding, 2015). 

ECG 3.76 2.43 5.37 Gamma (0.75) Nza Zorgproduct- 039757-Beoordeling ECG, Holter, 

inspanningsonderzoek e.d (cost 2019)  

Blood test 0.00 0.00 0.00 Gamma (0) ZIN, 2014   Farmacotherapeutisch rapport everolimus (Afinitor®) bij de 

indicatie ‘hormoonreceptor-positieve, HER2/neu-negatieve gevorderde 

borstkanker’ (Cost, 2012)  

Inpatient days 63.34 40.99 90.48 Gamma (12.67) Verpleegdag, gewogen gemiddelde  

Biopsy 68.48 44.32 97.82 Gamma (13.70) NZa Zorgproduct 080047 - Diagnostische punctie of biopsie onder CT-

controle – (€ 637.84); NZa product 050518 -Pathologisch onderzoek van 

een naaldbiopt. (€ 161.39). Costs from 2019  

Chest radiography, X ray 3.17 2.05 4.52 Gamma (0.63) NZA Zorgproduct - 085002 - Radiologisch onderzoek thorax, een of 

meerdere richtingen, average  

DM1 

Oncologist visits (subsequent) 52.48 33.96 74.96 Gamma (10.50) Polikliniekbezoek, gewogen gemiddelde  

A&E 7.63 4.94 10.90 Gamma (1.53) Referentieprijs voor spoedeisende hulp bezoek 2014  

CT scans 89.74 58.08 128.19 Gamma (17.95) Average of CT of lower and upper extremities and head  

PET scans 95.09 61.54 135.83 Gamma (19.02) NZa Zorgproduct – 120501 - PET WB (whole body), oncologie, average 

GP/ nurse home visit 2.22 1.44 3.17 Gamma (0.44) Huisarts, visite aan huis  

GP office visit 5.86 3.79 8.36 Gamma (1.17) Standaard consult – huisarts  
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Clinical nurse specialist visit 30.76 19.91 43.94 Gamma (6.15) Verpleegkundige -polikliniekbezoeken voor medisch specialismen 

heelkunde (Kostenhandleiding, 2015).  

ECG 2.83 1.83 4.05 Gamma (0.57) Nza Zorgproduct- 039757-Beoordeling ECG, Holter, 

inspanningsonderzoek e.d (cost 2019)  

Blood test 0.00 0.00 0.00 Gamma (0) ZIN, 2014   Farmacotherapeutisch rapport everolimus (Afinitor®) bij de 

indicatie ‘hormoonreceptor-positieve, HER2/neu-negatieve gevorderde 

borstkanker’ (Cost, 2012)  

Inpatient days 105.57 68.32 150.80 Gamma (21.11) Verpleegdag, gewogen gemiddelde  

Biopsy 68.48 44.32 97.82 Gamma (13.70) NZa Zorgproduct 080047 - Diagnostische punctie of biopsie onder CT-

controle – (€ 637.84); NZa product 050518 -Pathologisch onderzoek van 

een naaldbiopt. (€ 161.39). Costs from 2019  

Chest radiography, X ray 2.53 1.64 3.61 Gamma (0.51) NZA Zorgproduct - 085002 - Radiologisch onderzoek thorax, een of 

meerdere richtingen, average (NZa tariff, 2019)  

DM2 

Oncologist visits (subsequent) 48.44 31.35 69.19 Gamma (9.67) Polikliniekbezoek, gewogen gemiddelde  

A&E 38.60 24.98 55.14 Gamma (7.72) Referentieprijs voor spoedeisende hulp bezoek 2014  

CT scans 106.15 68.69 151.62 Gamma (21.23) Average of CT of lower and upper extremities and head  

PET scans 63.71 41.23 91.01 Gamma (12.74) NZa Zorgproduct – 120501 - PET WB (whole body), oncologie, average 

(NZa tariff, 2019)  

GP/ nurse home visit 6.65 4.31 9.50 Gamma (1.33) Huisarts, visite aan huis  

GP office visit 5.86 3.79 8.36 Gamma (1.17) Standaard consult – huisarts  

Clinical nurse specialist visit 16.19 10.48 23.13 Gamma (3.24) Verpleegkundige -polikliniekbezoeken voor medisch specialismen 

heelkunde (Kostenhandleiding, 2015). 

ECG 2.83 1.83 4.05 Gamma (0.57) Nza Zorgproduct- 039757-Beoordeling ECG, Holter, 

inspanningsonderzoek e.d (cost 2019)  

Blood test 0.00 0.00 0.00 Gamma (0) ZIN, 2014   Farmacotherapeutisch rapport everolimus (Afinitor®) bij de 

indicatie ‘hormoonreceptor-positieve, HER2/neu-negatieve gevorderde 

borstkanker’ (Cost, 2012)  

Inpatient days 351.77 227.65 502.47 Gamma (70.35) Verpleegdag, gewogen gemiddelde  
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Biopsy 68.48 44.32 97.82 Gamma (13.70) NZa Zorgproduct 080047 - Diagnostische punctie of biopsie onder CT-

controle – (€ 637.84); NZa product 050518 -Pathologisch onderzoek van 

een naaldbiopt. (€ 161.39). Costs from 2019  

Chest radiography, X ray 48.44 3.25 7.16 Gamma (1.00) NZA Zorgproduct - 085002 - Radiologisch onderzoek thorax, een of 

meerdere richtingen, average (NZa tariff, 2019)  

CNS metastasis 

Costs CNS One 

Off    

32,112.00  20,781.19 45,868.91   Gamma (6,422) NZa zorgproduct 990061072 - 3-D (3 Dimensionale) radiotherapie (€, 

2020) (22) NZa zorgproduct 990061009 - radiotherapie (bestraling) met 

hoge precisie door stereotaxie - met beeldvorming (€, 2020)  

End of life care 

Palliative care - naturel 1,737.95 1,124.71 2,482.49 Gamma 

(347.59) 

Polder et al.  

Palliative care – disease-related 4,717.77 3,053.09 6,738.88 Gamma 

(943.55) 

 

EGFR test 6,928.25 4,231.60 9,460.60 Gamma 

(1,385.65) 

Prometheus - Moleculaire diagnostiek - DBC-bekostiging insights (2020)  
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