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ACP advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over ipilimumab in 
combinatie met nivolumab bij de eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne 
pleuraal mesothelioom 
 
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 26 november 2021 gesproken over de vraag of 
ipilimumab in combinatie met nivolumab bij de hierboven genoemde indicatie opgenomen 
dient te worden in de basisverzekering. Ipilimumab wordt, al dan niet in combinatie met 
nivolumab, al vergoed voor een aantal andere indicaties.  
 
Inspraak 
Tijdens de vergadering heeft de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) als lid van de 
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
tot inspreken. Hieronder volgt een samenvatting van hetgeen de vereniging heeft ingebracht. 
“Mesothelioom is één van de dodelijkste vormen van kanker. De prognose van deze patiënten 
is slechts marginaal verbeterd sinds in 2000 het middel pemetrexed beschikbaar kwam. Dat is 
extra wrang omdat bijna alle patiënten de ziekte hebben gekregen na blootstelling aan asbest 
op de werkvloer. De AVN vindt het daarom een maatschappelijke plicht om alles in het werk te 
stellen om nieuwe behandelingen voor deze patiënten beschikbaar te stellen. Tot slot roept de 
AVN de fabrikant op om in de prijsonderhandeling het belang van de patiënt voorop te stellen 
omdat er al veel geld met deze middelen wordt verdiend.” 
 
Op verzoek van de commissie was een behandelaar namens de beroepsgroep beschikbaar 
voor het beantwoorden van vragen. Deze gingen over wat de overleving is in de 
ipilimumab/nivolumab groep op basis van nog niet gepubliceerde data. De behandelaar zegt 
dat dit gemiddeld acht maanden is, maar dat het erop lijkt dat, naarmate de groep langer 
gevolgd wordt, het verschil groter wordt. Er lijkt een plateau te ontstaan, ook al komt dat nog 
niet tot uiting in de hazard ratio en in de mediane overleving. Er is een kleine groep waarbij de 
kanker lang onder controle blijft. Wanneer je een patiënt een perspectief kan bieden dat 
mogelijk na vier jaar de kanker nog onder controle is met een goede kwaliteit van leven, is dat 
een behandeloptie die je aan de patiënt wil voorleggen. 
 
Advies 
Vertrekpunt van de discussie in de commissie is dat: 

• Er sprake is van een effectieve behandeling, waarbij een onderscheid gemaakt moet 
worden tussen de verschillende subgroepen. Er is een duidelijk toegevoegde waarde 
voor patiënten met een niet-epitheloïde tumor histologisch subtype ten opzichte van 
de standaardbehandeling (chemotherapie). Voor de groep met een epitheloïde tumor 
histologisch subtype is die meerwaarde er niet en is er sprake van een gelijke waarde 
met chemotherapie. Dit onderscheid heeft consequenties voor het verdere advies. 



• Er is sprake van een kosteneffectieve behandeling voor de epitheloïde-subgroep (de 
ICER is 69.047 bij een referentiewaarde van 80.000 euro per QALY die bij de hoogste 
ziektelast categorie het uitgangspunt is)  waarbij sprake is van meerwaarde. Voor de 
groep waarbij sprake is van gelijke waarde is het bepalen van een ICER niet mogelijk. 
 

De commissie komt op basis van bovenstaande tot een positief advies, mits over een 
aanzienlijk lagere prijs wordt onderhandeld, waarbij:  

- In het geval de behandeling wordt ingezet voor patiënten met een niet-epitheloïde 
tumor histologisch subtype, is, hoewel de kosteneffectiviteit voor deze groep 
weliswaar gunstig is, prijsonderhandeling eveneens aangewezen. Het feit dat de 
behandelcombinatie al voor een aantal andere indicaties wordt vergoed maakt dat de 
fabrikant de door haar gedane investeringen al grotendeels heeft terugverdiend. De 
commissie heeft te weinig aanknopingspunten om aan te geven met welk percentage 
de prijs zou moeten dalen, in ieder geval fors onder de reeds onderhandelde prijs 
voor deze middelen.  

- In geval de behandeling wordt ingezet voor patiënten met een epitheloïde tumor 
histologisch subtype (waarvoor de meerwaarde niet is aangetoond) de prijs van de 
behandeling niet meer mag kosten dan die van de standaardbehandeling 
(chemotherapie). De commissie vindt het argument dat de patiëntenorganisatie 
inbracht dat er een maatschappelijke verplichting is jegens deze groep op zich 
terecht, maar vindt dat niet gelden in het geval er geen sprake is van een 
meerwaarde. Daarnaast is het argument van de lagere inspanning door de fabrikant 
in geval van indicatie-uitbreidingen ook voor deze subgroep van toepassing.  

 
Voor nivolumab worden daarnaast op korte termijn nog meer indicatie-uitbreidingen verwacht. 
De commissie vraagt hiermee rekening te houden in de onderhandeling.  
 


