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Geachte heer Blokhuis,  

 

Zorginstituut Nederland adviseert u over ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met 

nivolumab (Opdivo®) als eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal 

mesothelioom. Aanleiding voor dit advies vormde de plaatsing van ipilimumab in 

de pakketsluis voor dure geneesmiddelen. 

 

Zorginstituut Nederland is tot de conclusie gekomen dat ipilimumab in combinatie 

met nivolumab bij de genoemde indicatie voldoet aan het wettelijke criterium 

‘stand van de wetenschap en praktijk’. Er sprake is van een effectieve 

behandeling, waarbij een onderscheid gemaakt moet worden tussen de 

effectiviteit bij de verschillende tumor histologische typen: de genoemde 

combinatie heeft een duidelijke meerwaarde voor patiënten met het niet-

epitheloïde tumor histologische type ten opzichte van chemotherapie. Er is echter 

geen evidente meerwaarde van de combinatiebehandeling voor patiënten met het 

epitheloïde tumor histologisch type aangetoond ten opzichte van de huidige 

behandeling, waardoor niet meer dan een gelijke waarde voor deze groep kan 

worden geconcludeerd.  

De combinatie van ipilimumab met nivolumab gaat gepaard met aanzienlijke 

meerkosten voor het pakket. Er zijn hierbij overwegingen om over te gaan tot 

prijsonderhandeling. Wij adviseren u ipilimumab in combinatie met nivolumab op 

te nemen in het verzekerde pakket na succesvolle prijsonderhandelingen.  

 

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 ipilimumab in combinatie met nivolumab voor de 

genoemde indicatie beoordeeld aan de hand van de vier pakketcriteria1: 

effectiviteit2 , kosteneffectiviteit3, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid. Het 

Zorginstituut is hierin geadviseerd door 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 voor de 
maatschappelijke afweging. Ook hebben wij belanghebbende partijen tijdens het 
proces over de beoordeling geconsulteerd. 

 

Stand van de wetenschap en praktijk 

De effectiviteit van ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab 

(Opdivo®) als eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal 

mesothelioom is onderzocht in één open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde 

studie (CheckMate-743). De resultaten laten zien dat de 

geneesmiddelencombinatie een klinisch relevant effect heeft op de algehele 

overleving vergeleken met chemotherapie (pemetrexed in combinatie met 

platina). De mediane algehele overleving van de gehele studiepopulatie was 18,07 

maanden (95% BI: 16,82; 21,45) in de ipilimumab/nivolumab-arm en 14,09 

(95% BI: 12,45; 16,23) maanden in de controlegroep. Dit resulteert in een 

absolute toename in overleving van 4,0 maanden en een relatieve effectschatting 

(HR) van 0,74 (95% BI: 0,61-0,89). Deze overlevingswinst van 4,0 maanden 

voldoet aan de PASKWIL-criteria van de commissie BOM.  

 

In de genoemde CheckMate-743 studie blijkt uit een vooraf geplande 

subgroepanalyse voor patiënten met een niet-epitheloïde tumor histologisch 

subtype (22% van de studiepopulatie) het effect van ipilimumab in combinatie 

met nivolumab ten opzichte van chemotherapie overtuigend (mediane overleving 

van 18,89 maanden vs. 8,80 maanden met een HR van 0,46 met een 95% BI: 

0,31-0,70). Dit betekent dat de genoemde combinatie zorgt voor een langere 

algehele overleving dan met een behandeling met chemotherapie. Voor patiënten 

met een epitheloïde tumor histologisch subtype (78% van de studiepopulatie) is 

het onzeker of het verschil op de overleving klinisch relevant is (mediane 

overleving van 18,73 maanden vs. 16,23 maanden met een HR van 0,85 met een 

95% BI: 0,68-1,06). Dit betekent dat voor deze subgroep het onzeker is of een 

langere algehele overleving wordt behaald met de genoemde combinatie 

vergeleken met chemotherapie. Het effect in de gehele studiepopulatie wordt 

grotendeels gedragen door de 22% van de patiënten met het niet-epitheloïde 

subtype waarin een groot effect op de overleving wordt gevonden. Dit is te 

herleiden naar het feit dat patiënten met een epitheloïde tumor type veel beter 

responderen op chemotherapie dan patiënten met een niet-epitheloïde tumortype. 

 

Veel voorkomende ongunstige effecten die worden veroorzaakt door de 

behandeling met ipilimumab in combinatie met nivolumab zijn diarree, 

vermoeidheid, dyspneu, misselijkheid en verminderde eetlust. Bij de behandeling 

met ipilimumab in combinatie met nivolumab traden meer interventie 

gerelateerde ongunstige effecten op en staakten meer patiënten met de 

behandeling dan patiënten die werden behandeld met chemotherapie. Dit is deels 

te verklaren door de langere behandelduur van ipilimumab in combinatie met 

                                                
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  
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nivolumab. 

 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat ipilimumab in 

combinatie met nivolumab als eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne 

pleuraal mesothelioom voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk voor 

de gehele studiepopulatie. Hierbij heeft het Zorginstituut vastgesteld dat deze 

combinatie een duidelijke toegevoegde waarde heeft voor patiënten met het niet-

epitheloïde tumor histologische type ten opzichte van chemotherapie. Er is echter 

geen evidente meerwaarde van de combinatiebehandeling voor patiënten met het 

epitheloïde tumor histologisch type aangetoond ten opzichte van de huidige 

behandeling, waardoor niet meer dan een gelijke waarde voor deze groep kan 

worden geconcludeerd.  

 

Budgetimpact 

Toepassing van ipilimumab in combinatie met nivolumab als 

eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom zal gepaard 

gaan met kosten die geraamd worden op € 16,8 miljoen in het derde jaar na 

opname in het pakket. Het gaat in totaal om 393 patiënten in het derde jaar. De 

verdeling van de twee histologische tumortypen in Nederland kan afwijken van de 

beschikbare klinische gegevens uit de CheckMate-743 studie.  

 

Kosteneffectiviteit 

Omdat er alleen voor de patiënten met het niet-epitheloïde tumor histologische 

type een meerwaarde kan worden vastgesteld ten opzichte van de 

standaardbehandeling, is alleen voor deze subgroep een 

kosteneffectiviteitsanalyse uitgevoerd. 

 

De aangeleverde kosteneffectiviteitsanalyse is van voldoende methodologische 

kwaliteit. De ICER is € 69.047 per QALY tot opzichte van actief volgen. Bij een 

referentiewaarde van € 80.000 per QALY is ipilimumab in combinatie met 

nivolumab kosteneffectief ten opzichte van chemotherapie bij patiënten met het 

niet-epitheloïde tumor histologische type.  

 

Overige overwegingen 

Er is geen evidente meerwaarde van ipilimumab in combinatie met nivolumab 

voor patiënten met het epitheloïde tumor histologisch type aangetoond ten 

opzichte van de huidige behandeling, waardoor niet meer dan een gelijke waarde 

voor deze groep kan worden geconcludeerd. De huidige behandeling bestaat uit 

chemotherapie waarvan het Zorginstituut heeft berekend dat de gemiddelde 

totale behandelkosten € 10.994,74 bedragen. De totale gemiddelde 

behandelkosten van ipilimumab in combinatie met nivolumab bedragen € 

95.446,26 per patiënt waarvan € 35.299 voor rekening komt van ipilimumab. 

Gezien de gelijke waarde mag de prijs van de combinatie van ipilimumab met 

nivolumab niet hoger zijn dan de huidige behandeling. Het Zorginstituut raadt de 

beroepsgroep ook aan om weloverwogen keuzes te maken. Hierbij moet ook 

gekeken worden naar de belasting voor de patiënt. Behandeling met ipilimumab in 

combinatie met nivolumab wordt voortgezet tot ziekteprogressie of 

onaanvaardbare toxiciteit of een maximum van 2 jaar terwijl behandeling met 

chemotherapie na maximaal 6 cycli van 3 weken wordt gestopt. De kortere 

behandelduur met chemotherapie kan vanuit het perspectief van gebruiksgemak 

een voordeel zijn. Ook de expertopinie van de NVALT-sectie SAGA benoemt dat 

patiënten bij wie de immuuntherapie aanslaat, vaker en langer voor behandeling 
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naar het ziekenhuis moeten komen. Vanwege de centralisatie van immuun-

therapeutische zorg zal de belasting van een langere reistijd voor sommige 

patiënten van belang zijn en mogelijk zelfs een reden om hier van af te zien.  

Daarnaast wordt ipilimumab in combinatie met nivolumab  al vergoed voor de 

indicaties melanoom en gevorderd niercelcarcinoom. Het Zorginstituut heeft de 

genoemde combinatie ook beoordeeld voor de indicatie niet-kleincellig 

longkanker. Ten tijde van het opstellen van dit pakketadvies is de onderhandeling 

voor de longkankerindicatie nog gaande. Onlangs heeft er nog een indicatie-

uitbreiding plaatsgevonden voor de indicatie colorectaal carcinoom. Vanwege de 

plaatsing van ipilimumab in de pakketsluis voor dure geneesmiddelen zal het 

Zorginstituut ipilimumab in combinatie met nivolumab ook beoordelen voor deze 

indicatie-uitbreiding.  

 

Pakketadvies 

Het Zorginstituut adviseert u om ipilimumab in combinatie met nivolumab op te 

nemen in het verzekerde pakket voor de gehele indicatie.  

 

Hierbij adviseren wij u op basis van de volgende overwegingen om tot een 

prijsonderhandeling over te gaan voor de combinatie ipilimumab met nivolumab: 

• Vanwege de conclusie van gelijke waarde voor de patiënten met een 

epitheloïde tumortype mag ipilimumab in combinatie met nivolumab niet 

meer kosten dan chemotherapie voor deze patiëntengroep.   

• Ook al is de kosteneffectiviteit voor de groep patiënten met het niet-

epitheloïde tumortype gunstig, is prijsonderhandeling eveneens aangewezen 

gezien ipilimumab in combinatie met nivolumab al voor meerdere indicaties 

wordt 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.  

 

Gepast gebruik  

De behandeling van ipilimumab in combinatie met nivolumab is gecentraliseerd.  

Het Zorginstituut verwacht geen relevante risico’s omtrent gepast gebruik.   

 

Evaluatie 

Als ipilimumab in combinatie met nivolumab voor inoperabel pleuraal 

mesothelioom in het verzekerde pakket instroomt, zal het Zorginstituut het 

gebruik van de genoemde combinatie monitoren. Hierbij zal een uitsplitsing 

gemaakt worden naar de twee histologische tumortypen. Wij zullen u uiterlijk in 

2025 informeren over onze bevindingen.  

Zorginstituut Nederland kijkt in de context van het behandellandschap naar:  

• de overeenkomst van de oorspronkelijke schatting van het aantal patiënten 

met het feitelijk behandelde aantal; 

• de kostenontwikkeling ten opzichte van de oorspronkelijke raming.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Tiana van Grinsven 

Plv. Voorzitter Raad van Bestuur 

 



2021046682 

 

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.  
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van ipilimumab in combinatie met 

nivolumab (Yervoy®+Opdivo®) bij de eerstelijnsbehandeling van inoperabel 

maligne pleuraal mesothelioom. Ipilimumab+nivolumab is daarbij vergeleken met 

pemetrexed+platina op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, 

toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft zich hierbij laten 

adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 

 

In één direct vergelijkende gerandomiseerde fase 3 studie is een klinisch relevant 

effect van ipilimumab in combinatie met nivolumab, als eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom op algehele overleving 

aangetoond in vergelijking met chemotherapie met pemetrexed+platina. Het effect 

van de behandeling met ipilimumab+nivolumab met een hazard ratio van 0,74 voor 

algehele overleving en een absolute toename in de mediane overleving van 4,0 

maanden voldoet door de toename in de mediane overleving aan de PASKWIL-

criteria.  

 

Uit een vooraf gedefinieerde subgroep analyse blijkt voor patiënten met een niet-

epitheloïde tumor histologisch subtype het effect van ipilimumab+nivolumab ten 

opzichte van chemotherapie zeer overtuigend, met een hazard ratio van 0,46. Voor 

patiënten met een epitheloïde tumor histologisch subtype (78% van de 

studiepopulatie) is het onzeker of het verschil op de overleving klinisch relevant is 

(hazard ratio van 0,85). Het effect in de gehele studiepopulatie wordt grotendeels 

gedragen door de 22% van de patiënten met het niet-epitheloïde subtype waarin 

een groot effect op de overleving wordt gevonden. Op basis van de analyses van 

beide afzonderlijke subgroepen is geen duidelijke meerwaarde van de 

combinatietherapie van ipilimumab+nivolumab vs. chemotherapie voor de patiënten 

met epitheloïde tumor histologie te extraheren. De verschillen in het relatieve effect 

in de histologische subgroepen is te verklaren doordat patiënten met niet-

epitheloïde tumor histologie veel minder goed responderen op chemotherapie dan 

patiënten met het epitheloïde subtype. Het is voor patiënten met het epitheloïde 

subtype van belang te achterhalen wat andere biomarkers zijn waarmee patiënten 

te identificeren zijn die baat hebben bij de behandeling met immuuntherapie in 

plaats van chemotherapie.  

 

De Commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (CieBOM) schrijft in haar 

advies dat kwaliteit van leven-data aantoonden dat er in de ipilimumab+nivolumab- 

groep een verbetering werd gezien van klachtenlast gemeten met de LCSS-Meso. 

Ook de algehele gezondheidsstatus, gemeten met de EQ-5D, verbeterde in de 

immuuntherapie-groep. Dit was zowel van toepassing op de gehele studiepopulatie 

als voor de beide histologie-subgroepen. Daarnaast was de tijd tot achteruitgang 

van symptomen langer in de immuuntherapie-groep dan in de controlegroep. Het is 

voor het Zorginstituut uit de gepubliceerde data niet te achterhalen of het om een 

klinisch relevant verschil gaat.  

 

De combinatiebehandeling van ipilimumab+nivolumab lijkt minder goed verdragen 

te worden dan chemotherapie gezien de ernstige ongunstige effecten en het staken 

van de behandeling ten gevolge van ongunstige effecten vaker werd gerapporteerd 

in ipilimumab+nivolumab-arm. Wanneer wordt gekeken naar de interventie 

gerelateerde graad 3-4 ongunstige effecten is het onduidelijk of 
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ipilimumab+nivolumab resulteert in een klinisch relevant effect op de incidentie 

hiervan. Hierbij moet echter wel de behandelduur in acht worden gehouden, de 

mediane behandelduur met ipilimumab+nivolumab was 5,55 maanden en met 

chemotherapie 3,48 maanden. Het veiligheidsprofiel van ipilimumab in combinatie 

met nivolumab wordt gekarakteriseerd door immunologische effecten terwijl 

chemotherapie wordt gekarakteriseerd door meer hematologische toxiciteit. 

 

De ervaring met ipilimumab in combinatie met nivolumab is voldoende. De ervaring 

met pemetrexed+platina is ruim. De toepasbaarheid van immunotherapie met 

nivolumab+ipilimumab verschilt van chemotherapie met pemetrexed+platina 

doordat chemotherapie veel contra-indicaties heeft. Het gebruiksgemak van 

chemotherapie is mogelijk hoger voor patiënten dan de behandeling met 

nivolumab+ipilimumab gezien de behandelduur waarin patiënten om de 3 weken 

naar het ziekenhuis moeten komen veel korter is (maximaal 6 cycli van 3 weken vs. 

maximaal 2 jaar). Daarnaast is de behandeling van ipilimumab+nivolumab 

gecentraliseerd en moeten patiënten meer reizen. De beroepsgroep verwacht dat 

een deel van de patiënten om deze redenen zal afzien van behandeling met 

immunotherapie.   

 

 

Ipilimumab+nivolumab voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk bij de 

eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom. Op basis van 

de analyses van de beide afzonderlijke histologische subgroepen groepen blijkt een 

duidelijke toegevoegde waarde voor patiënten met het niet-epitheloïde tumor 

histologische subtype ten opzichte van chemotherapie. Er is echter geen evidente 

meerwaarde van de behandeling met ipilimumab+nivolumab voor patiënten met het 

epitheloïde tumor histologisch subtype aangetoond, waardoor niet meer dan een 

gelijke waarde voor de epitheloïde subgroep kan worden geconcludeerd.  

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 25 

oktober 2021. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van 

ipilimumab+nivolumab bij de eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne 

pleuraal mesothelioom t.o.v. de standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 

Stofnaam: ipilimumab in combinatie met nivolumab (Yervoy®+Opdivo®); 5 

mg/ml en 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie respectievelijk [1, 2] 

Geregistreerde indicatie: Ipilimumab is in combinatie met nivolumab geïndiceerd 

voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met inoperabel maligne 

pleuraal mesothelioom[1]. 

Claim van de registratiehouder: Voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen 

patiënten met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom heeft de combinatie van 

ipilimumab en nivolumab op grond van een klinisch relevante overlevingswinst 

een therapeutische meerwaarde t.o.v. standaardtherapie met 

pemetrexed+platina.  

Doseringsadvies: De aanbevolen dosering is 1 mg/kg ipilimumab iedere 6 weken 

intraveneus toegediend gedurende 30 minuten in combinatie met 360 mg 

nivolumab iedere 3 weken intraveneus toegediend gedurende 30 minuten. De 

behandeling wordt tot 24 maanden voortgezet bij patiënten zonder 

ziekteprogressie[1]. 

Samenstelling:  

Ipilimumab: Elke ml concentraat voor oplossing voor infusie bevat 5 mg 

ipilimumab. Ipilimumab is een volledig humaan anti-CTLA-4 monoklonaal 

antilichaam (IgG1κ), geproduceerd in de ovariumcellen van de Chinese hamster 

met behulp van recombinant DNA-technologie[1]. 

 

Nivolumab: Elke ml concentraat voor oplossing voor infusie bevat 10 mg 

nivolumab. Nivolumab wordt geproduceerd in ovariumcellen van de Chinese 

hamster met behulp van recombinant-DNA-techniek[2]. 

Werkingsmechanisme:  

Ipilimumab: Cytotoxische T-lymfocyten antigeen-4 (CTLA-4) is een belangrijke 

regulator van T-celactiviteit. Ipilimumab is een CTLA-4 immuun checkpoint 

remmer die de remmende signalen van de T-cel 

blokkeert die worden opgewekt door het CTLA-4 pathway. Hierdoor neemt het 

aantal reactieve effector T-cellen toe die gemobiliseerd worden om een directe T-

cel immuunaanval op te wekken die zich richt tegen tumorcellen. CTLA-4 

blokkering kan ook de regulerende T-celfunctie verminderen, wat kan bijdragen 

aan een anti-tumor immuunreactie. Ipilimumab kan selectief het aantal 

regulerende T-cellen doen afnemen op de plaats van de tumor. Dit leidt tot een 

toename in de verhouding van effector T-cellen / regulerende T-cellen in de 

tumor en dit veroorzaakt tumorceldood[1]. 

 

Nivolumab: Nivolumab is een humaan immunoglobuline G4 (IgG4) monoklonaal 

antilichaam (HuMAb), dat zich bindt aan de geprogrammeerde celdood-1 (PD-1)- 

receptor en de interactie met PD-L1 en PD-L2 blokkeert. De PD-1-receptor is een 

negatieve regulator voor T-cel-activiteit, waarvan is aangetoond dat deze 

betrokken is bij de controle van T-cel-immuunresponsen. De liganden PD-L1 en 

PD-L2, die tot uiting komen in antigeen-presenterende cellen, kunnen door 

tumoren of andere cellen in de micro-omgeving van de tumor tot expressie 

worden gebracht. Hechting van PD-1 aan deze liganden zorgt voor de remming 
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van T-cel-proliferatie en secretie van cytokines. Nivolumab maakt T-celresponsen 

mogelijk, waaronder anti-tumorresponsen, door middel van blokkering 

van PD-1 binding aan PD-L1 en PD-L2 liganden[2]. 

Gecombineerde nivolumab (anti-PD-1) en ipilimumab (anti-CTLA-4) gemedieerde 

remming resulteert in verbeterde anti-tumor responsen in gemetastaseerd 

melanoom. In muriene syngene tumormodellen resulteerde duale blokkade van 

PD-1 en CTLA-4 in synergistische anti-tumor activiteit 

Bijzonderheden: De combinatie van ipilimumab en nivolumab is tevens 

geregistreerd voor de behandeling van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) 

melanoom bij volwassenen, voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig risicoprofiel bij volwassenen en 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

bij volwassenen met tumoren zonder sensibiliserende EGFR-mutatie of ALK-

translocatie. In december 2018 is ipilimumab in de sluis geplaatst voor de 

behandeling van alle andere aandoeningen dan gevorderd melanoom[3]. Van 1 

april 2020 t/m 31 december 2023 is ipilimumab tijdelijk opgenomen in het 

basispakket voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom in 

verband met het afsluiten van een financieel arrangement. Op 11 augustus heeft 

het Zorginstituut de minister van Medische Zorg en Sport geadviseerd ipilimumab 

in combinatie met nivolumab en twee cycli platina-bevattende chemotherapie 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

bij volwassenen met tumoren zonder sensibiliserende EGFR-mutatie of ALK-

translocatie niet op te nemen in het verzekerde pakket tenzij onderhandelingen 

met de registratiehouder resulteren in een lagere prijs. Voor nivolumab is reeds 

een financieel arrangement afgesloten dat geldig is tot 1 januari 2024. Dit 

arrangement heeft betrekking op alle (toekomstige) bewezen effectieve indicaties 

van nivolumab [4, 5]. 

 

1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

Het mesothelioom, ook wel borstvlieskanker of asbestkanker, is een kwaadaardige 

vorm van kanker uitgaande van de vliezen van de borstkas en longen en/of 

luchtwegen. Mesothelioom heeft de naam asbestkanker gekregen omdat er in 85% 

van de gevallen een blootstelling aan asbestvezels is geweest[6]. 

 

Mesothelioom is een zeldzame en agressieve maligniteit die meestal ontstaat in het 

dubbelgevouwen vlies rond de longen (pleuraal mesothelioom). Dit vlies bestaat uit 

een speciale laag cellen: het mesotheel. Mesothelioom groeit vaak naar de organen 

in de buurt van het borstvlies. Bijvoorbeeld naar de longen, het middenrif en de 

organen in de buik[6].  

 

Op basis van histologische kenmerken zijn verschillende subtypes van mesothelioom 

te onderscheiden[7, 8]: 

• epitheloïde mesothelioom is het meest voorkomende histologische type (60-

80%) deze patiënten hebben een betere prognose en reageren beter op 

beschikbare behandeling 

• niet-epitheloïde mesothelioom  

− sarcomateuze type (<10-20%); meest agressieve type 

− desmoplatische type (5-10%) 

− bifasische type of gemengd mesothelioom (10-30%); bevat zowel 

epitheloïde als sarcomateuze cellen 
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Mesothelioom ontstaat meestal pas zo’n 20 tot 60 jaar na blootstelling aan asbest. 

De meeste mensen met mesothelioom zijn lang en intensief in contact geweest met 

asbest. Bij inademing kunnen de asbestvezels in de longen terechtkomen. Vanuit de 

longen belanden de vezels in het borstvlies. Hieruit kan mesothelioom ontstaan. 

Niet iedereen die met asbest heeft gewerkt krijgt mesothelioom. Het is niet mogelijk 

om te voorspellen wie de ziekte krijgt[9]. 

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

De meest voorkomende klachten bij mesothelioom zijn pijn of een onaangenaam 

gevoel in de borstkas, kortademigheid of stuggere ademhaling, hoesten, moeite met 

bewegen van de borstkas. In een latere fase krijgen veel patiënten een slechtere 

conditie. De klachten nemen dan toe. Ook kunnen vermoeidheid en gewichtsverlies 

optreden[10]. 

 

De ziekte is in het algemeen niet te genezen. Patiënten met mesothelioom hebben 

een zeer slechte prognose en minder dan 10% van de patiënten overleeft langer 

dan 5 jaar[11]. Leeftijd, geslacht, tumorgradatie, stadium en histologie van de tumor 

zijn onafhankelijke prognostische factoren. Voor patiënten met een niet-epitheloïde 

tumor histologie wordt een slechtere prognose gerapporteerd dan voor patiënten 

met een epitheloïde tumor histologisch subtype. Tot oktober 2020 was platina in 

combinatie met een foliumzuurantagonist (antifolaat) zoals pemetrexed de enige 

toegelaten eerstelijnsbehandeling voor maligne pleuraal mesothelioom. De 

uitkomsten op de langer termijn overleving blijven echter slecht waardoor er 

dringend behoefte is aan nieuwe effectieve geneesmiddelen[12]. 

 

Patiënten met een epitheloïde type mesothelioom en in een goede algemene 

conditie (performance status) hebben een betere levensverwachting. De mediane 

overleving voor patiënten met een epitheloïde type mesothelioom is 12 maanden, 

voor een bifasisch type (gemengd mesothelioom) 8 maanden en een sarcomateus 

type 6 maanden (zie figuur 1)[13].  

 

 
Figuur 1. Relatieve overleving mesothelioom patiënten naar morfologie in Nederland 
van 1989-2009 
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Er is geen uniform, robuust en gevalideerd stadiëringssysteem voor het 

mesothelioom. Volgens de Nederlandse richtlijn voor de diagnostiek en behandeling 

van het mesothelioom van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten 

en Tuberculose (NVALT) uit 2011, lijkt het Tumor Node Metastasis (TNM) systeem 

zoals gepubliceerd in de zevende versie van de Union for International Cancer 

Control (UICC) TNM atlas het meest bruikbaar (tabel 1 in de richtlijn)[13] 

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

Jaarlijks worden ruim 500 patiënten in Nederland gediagnostiseerd met 

mesothelioom. In 2018 waren dit 583 patiënten. De meerderheid van de diagnoses 

van mesothelioom zijn terug te voeren op beroepsmatige blootstelling aan asbest. 

Hiervan is ongeveer 94% pleuraal en 6% peritoneaal[14]. Het lijkt erop dat het 

aantal patiënten de afgelopen jaren gelijk blijft. Uit een landelijke 

patiëntenregistratie blijkt dat slechts 41% van de patiënten met mesothelioom in 

Nederland met chemotherapie van pemetrexed+platina behandeld wordt. 

Voornamelijk oudere patiënten (70+) worden in Nederland niet behandeld met 

chemotherapie omdat patiënten hier vaak onvoldoende fit voor zijn[13].  

 

De prevalentie en incidentie van mesothelioom is onvoorspelbaar voor de toekomst 

gezien asbest de grootste oorzaak is.  

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

 

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose 

(NVALT) Richtlijn diagnostiek en behandeling van het mesothelioom 

2011[13] 

Bij het opstellen van de NVALT richtlijn is de Europese richtlijn Guidelines of the 

European Respiratory Society (ERS) and the European Society of Thoracic Surgeons 

(ESTS) for the management of malignant pleural mesothelioma 2010[15] als 

uitgangspunt genomen. Pemetrexed (Alimta®) is het enige geregistreerde middel 

voor de behandeling van mesothelioom in Nederland. Chemotherapie met 

pemetrexed+cisplatine is de eerste keus voor eerstelijnsbehandeling van het 

mesothelioom. De combinatie van pemetrexed+carboplatine of pemetrexed 

monotherapie zijn alternatieven wanneer er contra-indicaties zijn met cisplatine. Bij 

patiënten met een goede algehele conditie moet een eerstelijns chemotherapie als 

behandeloptie worden besproken.  

 

CieBOM beoordeling pemetrexed+cisplatine 2005[16] 

In 2005 schreef de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)-

commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (cieBOM) een positieve 

beoordeling over de behandeling van onder andere mesothelioom met pemetrexed 

in combinatie met cisplatine. Zij concludeerde dat pemetrexed en cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met een pleuraal mesothelioom een klinisch 

relevante toename geeft in overleving in vergelijking met cisplatinemonotherapie en 

dus een meerwaarde heeft boven cisplatine alleen.  

 

ERS/ESTS/EACTS/ESTRO richtlijn 2020[17] 

In de geüpdatete ERS/ESTS/EACTS/ESTRO 2020 richtlijn is de aanbeveling voor 

eerstelijnsbehandeling de combinatie van platina en pemetrexed (met foliumzuur en 

vitamine B12 suppletie) bij patiënten die geschikt zijn voor (chemo)therapie 

behouden. Geschikt voor chemotherapie houdt in: een goede prestatiestatus, ECOG-

prestatiestatus 0-2 en geen contra-indicaties). Dit betreft een sterke aanbeveling 

met lage kwaliteit van bewijs.  
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ESMO richtlijn 2015[18] 

Ook de European Society for Medical Oncology (ESMO) richtlijn beschrijft dat 

foliumzuuranatagonist (zoals pemetrexed) in combinatie met platina de enige 

goedgekeurde standaard behandeling is bij eerste- en tweedelijns behandeling van 

irresectabel mesothelioom. 
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Voldoet ipilimumab+nivolumab (Yervoy®+Opdivo®) bij eerstelijnsbehandeling van 

inoperabel maligne pleuraal mesothelioom aan de stand van de wetenschap en 

praktijk? 

 

2.1.1 PICO 

 

Tabel 1. PICO 

Patiëntenpopulatie  Eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne 

pleuraal mesothelioom 

Interventie Ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab 

(Opdivo®) 

Controle-interventie  Chemotherapie met pemetrexed+platina 

Cruciale uitkomsten  1. Overlevingsduur (algehele overleving (OS), 

progressievrije overleving (PFS)) [cruciaal] 

2. Kwaliteit van leven [belangrijk] 

3. Incidentie van patiënten met ernstige 

ongunstige effecten gerelateerd aan de 

studiemedicatie [cruciaal] 

4. Incidentie stakers vanwege ongunstige 

Effecten [cruciaal] 

Relevante follow-up duur Voor patiënten met inoperabel maligne pleuraal 

mesothelioom is de mediane overleving bij 

behandeling met chemotherapie circa 14 maanden. 

Om een effect op(mediane) overleving aan te kunnen 

tonen, is naar verwachting een follow-up van een jaar 

gewenst. Voor het aantonen van effecten op de PFS is 

een minder lange follow-up nodig. 

Studiedesign Een gerandomiseerde, gecontroleerde klinische trial 

(RCT) is vereist. Een dubbelblinde studieopzet is niet 

altijd haalbaar door verschillen in toxiciteitsprofielen 

en toedieningsschema’s. Dit verhoogt echter wel het 

risico op bias. De effectbeoordelaars dienen 

geblindeerd te zijn. 

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

Overlevingsduur 

Een cruciale uitkomstmaat voor effectiviteit is de overlevingsduur. Hiervoor kan 

algehele overleving (OS) worden gemeten. Progressievrije overleving (PFS), 

gedefinieerd als tijd van randomisatie tot hetzij ziekteprogressie hetzij dood 

ongeacht oorzaak, wordt beschouwd als surrogaatuitkomstmaat voor overleving. 

Indien er doorslaggevende gegevens met betrekking tot de OS beschikbaar zijn, zal 

rapportage van PFS slechts descriptief zijn en niet middels GRADE worden 

beoordeeld. Ziekteprogressie dient radiologisch te worden bepaald middels de 

RECIST criteria[19].  

 

Tumorrespons (complete respons, partiële respons en stabiele 

ziekte) is eveneens gedefinieerd volgens de RECIST criteria. De ‘overall response 

rate’ is de som van complete en partiële respons. Deze uitkomstmaat is niet 

doorslaggevend voor besluitvorming en daarom geclassificeerd als ‘niet belangrijk’. 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ipilimumab+nivolumab (Yervoy®+Opdivo®) bij de 

eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom | 28 oktober 2021 

 

2021028050 Pagina 16 van 56 

 

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

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

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

overleving van >12 weken (PASKWIL-criteria). 

 

Kwaliteit van leven 

Kwaliteit van leven is een belangrijke uitkomstmaat. Het Zorginstituut zal deze 

uitkomstmaat alleen betrekken in de eindbeoordeling als een oordeel op basis van 

enkel de cruciale uitkomstmaten niet mogelijk is. Voor de generieke kwaliteit van 

leven zijn diverse instrumenten beschikbaar zoals bijvoorbeeld de EQ-5D-3L van de 

EuroQoL Group. Deze bestaat uit twee componenten, het descriptieve deel en de 

visual analogue scale (VAS). Het descriptieve deel bestaat uit 5 dimensies 

(mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/onbehagen en 

ongerustheid/depressie) die op drie levels kunnen beantwoord 

(geen/gematigde/extreme gezondheidsproblemen). In het VAS deel kunnen 

patiënten aangeven hoe zij hun eigen gezondheid inschalen van 0-100. De LCSS 

average symptom burden index (ASBI) kan vervolgens worden berekend uit de 

gemiddelden van de scores voor de zes symptoom gerelateerde items. De LCSS-

Meso vragenlijst bestaat uit 5 symptoom-specifieke vragen (vermoeidheid, dyspneu, 

pijn, hoesten en eetlust) en 3 additionele (samenvattende) items betreffende last 

van symptomen, verstoring van activiteiten en algehele kwaliteit van leven. De 

LCSS-Meso ABSI wordt berekend als het gemiddelde van de 5 symptoom-specifieke 

vragen. De schaal loopt van 0-100 waarbij een hogere score een hogere 

symptoomlast weerspiegelt. Voor kankerspecifieke kwaliteit van leven zijn 

instrumenten beschikbaar zoals de European Organisation for the Research of 

Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30 (EORTC-QLQ C30) en de Functional 

Assessment of Cancer Therapy – General (FACT-G). Voor mesothelioom is de Lung 

Cancer Symptom Scale met de mesothelioom adaptatie (LCSS-Meso) een gebruikte 

maat.  

 

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

3L is 0,08 voor kanker op basis van UK-index scores[20] en 7 voor het VAS gedeelte. 

Voor de EORTC QLQ-C30 wordt een verschil van 5-10 punten gezien door patiënten 

als “een kleine verandering”, 10-20 punten als “een middelmatige verandering” en 

>20 punten als “grote verandering” in perceptie van patiënten op lichamelijk, 

emotioneel en sociaal functioneren. Het minimaal klinisch relevant verschil (MCID) 

van de LCSS is geschat op een verschil van tenminste 10 punten in de ASBI score[21, 

22].    

 

Ernstige interventie gerelateerde ongunstige effecten 

De incidentie van ernstige interventie gerelateerde ongunstige effecten beschouwen 

we als cruciale uitkomstmaat. Hiervoor analyseren we de incidentie van interventie 

gerelateerde ernstige ongunstige effecten en interventie gerelateerde graad 3-4 

ongunstige effecten. Daarnaast geven we een overzicht van de ernstige ongunstige 

effecten en de meest frequent voorkomende ongunstige effecten die kunnen 

optreden bij ipilimumab+nivolumab en de vergelijkende behandeling.  

 

Incidentie stakers vanwege interventie gerelateerde ongunstige effecten 

Het aantal patiënten wat de behandeling staakt als gevolg van 

Interventie gerelateerde ongunstige effecten wordt meegenomen als cruciale 

uitkomstmaat in de Grade beoordeling. 
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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 augustus 2021 een literatuursearch gedaan naar publicaties 

over ipilimumab+nivolumab vs. pemetrexed+platina. 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.  

 

Het volgende inclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

1. Gerandomiseerde direct vergelijkende klinische trials 

2. Engelstalige artikelen 

 

Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

1. Congresbijdragen 

2. Enkel-armige fase 2 studies 

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

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteert in 29 referenties, waarvan 1 gepubliceerde studie 

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

selectieproces weer.  

 

 
 

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 

De CheckMate 743 studie is geïncludeerd op basis van de literatuursearch en 

voldoet aan de PICO waarin ipilimumab in combinatie met nivolumab direct is 

vergeleken met pemetrexed+cisplatina/carboplatina[12]. Daarnaast zijn er twee fase 

2 studies gevonden (INITIATE en MAPS2) welke enkel betrekking hebben op de 

tweede- of laterelijnsbehandeling van MPM, deze worden kort besproken in de 

overige overwegingen.  

 

CheckMate-743 

De CheckMate-743 is een internationale gerandomiseerde, open-label, fase 3 studie 

waarin de effectiviteit en veiligheid van ipilimumab in combinatie met nivolumab is 

vergeleken met pemetrexed+platina als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met 

inoperabel maligne pleuraal mesothelioom. De studie werd uitgevoerd in 103 

ziekenhuizen in 21 landen (Australië, België Brazilië, Chili, China, Colombia, 

Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Polen, 

Roemenië, Rusland, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, 

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 29) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 0) 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 29) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 29) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 5) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 24) 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 1) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n =4) 
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Zwitserland). Inclusie vond plaats tussen 29 november 2016 en 28 april 2018. 

Patiënten werden in een verhouding van 1:1 gerandomiseerd tussen twee 

behandelarmen: ipilimumab 1 mg/kg elke 6 weken plus nivolumab 3 mg/kg elke 2 

weken (n=303) en pemetrexed 500 mg/m2 én cisplatine 75 mg/m2 of carboplatine 

(AUC 5 mg/mL per minuut) elke 3 weken gedurende maximaal 6 cycli (n=302). De 

randomisatie werd gestratificeerd op basis van geslacht en tumor histologie 

(epitheloïde en niet-epitheloïde).  

 

Het primaire eindpunt van de studie was totale overleving (OS); dit na een 

amendement op 25 april 2019 na inclusie van alle patiënten. Deze verandering werd 

ingevoerd op advies van de FDA en ingegeven door het feit dat tumormetingen in 

mesothelioom onbetrouwbaar zijn. De PFS werd veranderd van een coprimair 

eindpunt naar een secundair eindpunt. Beoordelingen van de tumor volgens de 

aangepaste mRECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors) en/of RECIST 

versie 1.1 werden uitgevoerd bij baseline en vervolgens iedere 6 weken gedurende 

de eerste 12 maanden en daarna iedere 12 weken tot blinded independent central 

review (BICR) bevestigde ziekteprogressie of discontinuatie van studiemedicatie. 

Exploratieve eindpunten waren onder meer veiligheid en kwaliteit van leven. 

Kwaliteit van leven werd geëvalueerd middels de EQ-5D en de LCSS Meso. 

 

De behandeling met immunotherapie werd voortgezet tot progressie, onacceptabele 

toxiciteit of gedurende maximaal 2 jaar. Voortzetting van de behandeling na initiële 

progressie was toegestaan als de patiënt klinisch stabiel was en volgens de 

onderzoeker klinisch voordeel had van de studiemedicatie. In de ipilimumab plus 

nivolumab groep was dosisreductie niet toegestaan. Patiënten die de 

combinatietherapie met ipilimumab plus nivolumab moesten staken vanwege een 

bijwerking die toe te schrijven was aan ipilimumab, mochten doorgaan met 

nivolumab monotherapie. Andersom was continuatie van ipilimumab in 

monotherapie niet toegestaan. In de pemetrexed+platina-groep mochten wel 

dosisreducties worden toegepast. Cross-over tussen de behandelgroepen was niet 

toegestaan. Vervolgtherapie was toegestaan en werd door de onderzoeker bepaald.  

 

Geïncludeerde patiënten waren 18 jaar of ouder met histologisch bevestigd 

inoperabel maligne pleuraal mesothelioom en hadden een ECOG status van 0-1. 

Eventuele eerdere palliatieve radiotherapie moest tenminste 2 weken voor 

randomisatie afgerond zijn en er mochten geen restverschijnselen van toxiciteit zijn. 

De belangrijkste exclusie criteria waren hersenmetastasen, auto-immuunziekte of 

eerdere behandeling met geneesmiddelen die T-cellen als doelwit hebben. Verder 

werden ook patiënten met inadequate hematologische-, nier- of leverfunctie, HIV 

infectie of interstitiële longziekten geëxcludeerd.  

 

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 
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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 (OS) 

De resultaten op algehele overleving (OS) zijn gebaseerd op een vooraf 

gedefinieerde interim analyse van de CheckMate-743-studie, bij overlijden van 419 

van de 605 patiënten. Dit is 89% van het totale aantal beraamde sterfgevallen in de 

power analyse. Bij deze interim analyse met database lock van 3 april 2020 was de 

mediane follow-up 29,7 maanden (IQR: 26,7; 32,9) met een minimale follow-up 

van 22,1 maanden voor OS waren 200 van de 303 patiënten (66%) in de 

ipilimumab+nivolumab-arm overleden en 219 van de 302 patiënten (72,5%) in de 

chemotherapie-arm. De mediane OS was 18,07 maanden (95% BI: 16,82; 21,45) in 

de ipilimumab+nivolimab-arm en 14,09 (95% BI: 12,45; 16,23) maanden in de 

chemotherapie-arm. Dit resulteert in een hazard ratio (HR) van 0,74 (95% BI: 0,61; 

0,89) en verschil in mediane overleving van 4,0 maanden. Zie figuur 2 voor de 

Kaplan-Meijer curve. 

 

 
Figuur 2. Algehele overleving (OS) in ITT populatie bij een minimale follow-up van 
22,1 maanden[12] 

Grade conclusie: 

Ipilimumab in combinatie met nivolumab heeft in patiënten met inoperabel maligne 

pleuraal mesothelioom een statistisch significant effect op sterfte en dit is 

waarschijnlijk [bewijs van redelijke kwaliteit] een klinisch relevant effect.   

 

Progressievrije overleving (PFS) 

De mediane PFS was 6,77 maanden (95% BI: 5,59; 7,36) in de 

ipilimumab+nivolumab-arm en 7,20 maanden (95% BI: 6,93; 8,05) maanden in de 

chemotherapie-arm, wat een HR geeft van 1,00 (95% BI: 0,82; 1,21). Aangezien de 

resultaten voor OS doorslaggevend zijn, worden de resultaten voor PFS niet 

meegewogen.  
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Kwaliteit van leven [belangrijk] 

Kwaliteit van leven-data toonden aan dat er in de ipilimumab+nivolumab-groep een 

verbetering werd gezien van klachtenlast gemeten met de LCSS-Meso. Ook de 

algehele gezondheidsstatus, gemeten met de EQ-5D, verbeterde in de 

immuuntherapie- groep. Dit was zowel van toepassing op de gehele studiepopulatie 

als voor de beide histologie-subgroepen. Daarnaast was de tijd tot achteruitgang 

van symptomen langer in de immuuntherapie-groep dan in de controlegroep[23]. Het 

is voor het Zorginstituut uit de gepubliceerde data niet te achterhalen of het om een 

klinisch relevant verschil gaat.  

Aanvullende analyses 

 

Vooraf gedefinieerde subgroep analyse op basis van tumor histologisch subtype 

Een subgroep analyse is uitgevoerd voor o.a. de tumor histologie (epitheloïde vs. 

niet-epitheloïde), deze was vooraf gedefinieerd. Patiënten met een niet-epitheloïde 

tumor histologie lijken een groter verschil in algehele overleving te hebben bij de 

behandeling met ipilimumab+nivolumab ten opzichte van chemotherapie dan 

patiënten met een epitheloïde tumor histologie. Bij deze interim analyse met 

database lock van 3 april 2020 waren 150 van de 229 patiënten (67%) met 

epitheloïde tumor histologie in de ipilimumab+nivolumab-arm overleden en 156 van 

de 227 patiënten (68,7%) in de chemotherapie-arm. In totaal waren er 306 events 

in 456 patiënten in de epitheloïde tumor histologie subgroep. In de niet-epitheloïde 

subgroep zaten 149 patiënten waar 113 events plaatsvonden. In de 

ipilimumab+nivolumab-arm overleden en 50 van de 74 patiënten (67,6%) en 63 

van de 75 patiënten (84,0%) in de chemotherapie-arm[11]. 

 

Bij patiënten met epitheloïde tumor histologie was de mediane OS 18,73 maanden 

(95% BI: 17,05; 21,72) in de ipilimumab+nivolumab-arm en 16,23 maanden (95% 

BI: 14,09; 19,15) in de chemotherapie-arm. Bij patiënten met niet-epitheloïde 

tumor histologie was de mediane OS 18,89 (95% BI: 11,83; 25,20 in de 

ipilimumab+nivolumab-arm en 8,80 (95% BI: 7,62; 11,76) in de chemotherapie-

arm . Dit gaf een HR van 0,85 (95% BI: 0,68; 1,06) voor de epitheloïde subgroep 

en 0,46 (95% BI: 0,31; 0,70) voor de niet-epitheloïde subgroep. Zie figuur 4 en 5 

voor de Kaplan-Meijer curves uit de Baas et al. publicatie[12]. 
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Figuur 3. Algehele overleving (OS) in patiënten met epitheloïde tumor histologie bij 
een minimale follow-up van 22,1 maanden[12] 

 

 
Figuur 4. Algehele overleving (OS) in patiënten met niet-epitheloïde tumor 
histologie bij een minimale follow-up van 22,1 maanden[12] 
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Gradeconclusie: 

Epitheloïde tumor histologie 

Het is het onzeker [bewijs van lage kwaliteit] of ipilimumab in combinatie met 

nivolumab kan resulteren in een klinisch relevante verlaging van de kans op sterfte 

ten opzichte van chemotherapie bij patiënten met inoperabel maligne pleuraal 

mesothelioom met een epitheloïde tumor histologie.  

 

Niet-epitheloïde tumor histologie 

Ipilimumab in combinatie met nivolumab bij patiënten met inoperabel maligne 

pleuraal mesothelioom met niet-epitheloïde tumor histologie een statistisch 

significant effect op sterfte ten opzichte van chemotherapie en dit is waarschijnlijk 

[bewijs van redelijke kwaliteit] een klinisch relevant effect.   

 

3.3.1 Overige overwegingen 

 

Intention to treat populatie 

In de immuuntherapie-groep kregen 3 patiënten niet de studiebehandeling (1 

intrekken consent, 2 niet langer voldaan aan inclusiecriteria) ten opzichte van 18 

patiënten in de controlegroep (3 wens van patiënt, 11 intrekken informed consent, 3 

niet langer voldaan aan inclusiecriteria, 1 niet gerapporteerd). Deze 21 patiënten 

kregen uiteindelijk geen enkele behandeling, maar zijn wel meegenomen in de 

effectiviteitsanalyses, volgens de vooraf afgesproken intention to treat-analyse. 

 

Vervolgtherapie 

Vervolgtherapie was toegestaan in de CheckMate-743 studie en tabel 2. toont de 

ontvangen vervolgtherapie in de beide behandel-armen. Ruim 20% van de 

patiënten in de chemotherapie groep ontving immunotherapie als vervolgtherapie 

ten opzichte van 3,3% in de ipilimumab plus nivolumab groep. Patiënten in de 

ipilimumab plus nivolumab groep ontvingen vaker chemotherapie als 

vervolgtherapie dan patiënten in de chemotherapie groep (43,2% vs. 31,5%). 

 
Tabel 2. Vervolgbehandelingen in CheckMate-743[12] 

 
*Patiënten kunnen meer dan 1 vervolgtherapie hebben ontvangen.  

 

CieBOM beoordeling nivolumab en ipilimumab[23] 

In juli 2021 heeft de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)-

commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (cieBOM) de beoordeling van 

ipilimumab en nivolumab als eerstelijnsbehandeling voor het irresectabel maligne 

pleuraal mesothelioom gepubliceerd. Hierin wordt geconcludeerd dat in de 

CheckMate-743 studie een statistisch significant langere OS wordt gezien voor 

ipilimumab+nivolumab ten opzichte van de standaardbehandeling. De verlenging 

van de mediane overleving met 4 maanden voldoet aan de PASKWIL-criteria voor 

palliatieve behandeling. De cieBOM benoemt dat het overlevingsvoordeel van 

ipilimumab+nivolumab ten opzichte van chemotherapie groter is in de groep 
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patiënten met niet-epitheloïde mesothelioom, maar dat dit met name komt doordat 

deze patiënten een bekend kortere overleving hebben met chemotherapie, de 

mediane overleving op ipilimumab+nivolumab is in beide subgroepen namelijk 

gelijk. Daarnaast wordt benoemd dat bij patiënten van 75 jaar en ouder er geen 

overlevingsverschil lijkt en er meer aanwijzingen zijn voor toxiciteit zoals vermeld in 

de SmPC.  

 

NVALT sectie-SAGA[24] 

In juli 2021 publiceerde de Nederlandse Vereniging van artsen voor longziekten en 

tuberculose (NVALT)-Sectie Asbest Gerelateerde Aandoeningen (SAGA) een expert 

opinie over de toegevoegde waarde van ipilimumab+nivolumab bij mesothelioom. 

Hierin wordt opgemerkt dat het door de beperkte follow-up van 36 maanden nog 

niet geheel duidelijk is of de overlevingscurve van de patiënten in de 

immuuntherapie-groep een plateau vormt, zoals bij deze behandeling bij andere 

solide tumoren wordt gezien. Er wordt ook genoemd dat patiënten met het 

epitheloïde subtype aanzienlijk minder baat lijken te hebben van immuuntherapie in 

vergelijking met chemotherapie. In deze expert opinie staat ook opgenomen dat, 

mits de aanbeveling in de commentaarrondes niet wordt veranderd, 

ipilimumab+nivolumab vanaf komend najaar aanbevolen wordt in de volgende 

richtlijn Diagnostiek en behandeling van het mesothelioom als behandeling van 

voorkeur in de eerste lijn.  

 

Combinatietherapie vs. monotherapie 

Dat de combinatietherapie van ipilimumab+nivolumab niet is vergeleken met 

monotherapie van nivolumab bij de eerstelijns behandeling van inoperabel maligne 

pleuraal mesothelioom is een beperking. Dit maakt dat de precieze contributie van 

ipilimumab aan nivolumab in deze patiëntengroep niet bekend is. Om de effectiviteit 

van de behandeling te beoordelen zou de combinatietherapie vergeleken moeten 

worden met nivolumab monotherapie en chemotherapie. Er is zelfs getwijfeld of 

immuuntherapie wel effectief zou zijn bij het mesothelioom gezien twee negatieve 

gerandomiseerde studies in tweede en latere lijn en de bescheiden PFS-winst die in 

de CONFIRM-studie met nivolumab in de tweede lijn werd behaald[25]. Deze studies 

waren echter uitgevoerd met mono-immuuntherapie. Om meer verheldering te 

krijgen over de contributie van de afzonderlijke producten wordt in de EPAR ook de 

MAPS2-studie besproken. Het betreft een multicenter, gerandomiseerde, open-label, 

niet-vergelijkende fase 2 studie waarin nivolumab monotherapie (n=63) en 

ipilimumab+nivolumab (n=62) werden onderzocht bij patiënten met inoperabel MPM 

met ECOG PS 0-1 die progressie hadden na eerste- of tweedelijnsbehandeling met 

pemetrexed+platina. In tabel 3. is een effectiviteit overzicht van de ITT populatie 

van deze studie opgenomen.  
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Tabel 3. Effectiviteitsoverzicht van de ITT populatie van de MAPS2 studie waarin 
nivolumab monotherapie is vergeleken met ipilimumab+nivolumab in de 2e of 3e lijn 
bij patiënten met inoperabel MPM[11].  

 

 

Uit de MAPS2-studie volgt een numeriek voordeel op de mediane OS in de 

ipilimumab+nivolumab groep vs. de nivolumab monotherapie groep (15,93 

maanden (95% CI: 10,68; 22,21) vs. 11,86 maanden (95% CI: 6,73; 17,44)[11]. 

 

INITIATE studie 

De Nederlandse INITIATE studie was een single-centrum, éénarmige fase 2 studie 

waarin ipilimumab plus nivolumab werd onderzocht bij patiënten met inoperabel 

MPM met ECOG PS 0-1 die progressie hadden op tenminste één lijn van platina-

bevattende chemotherapie. Het primair eindpunt was Disease control Rate (DCR) na 

12 weken. De mediane leeftijd van deze populatie was 65 jaar. DCR werd bereikt bij 

23 (68%; 95% CI: 50-83) van de 34 patiënten die evalueerbaar waren voor 

respons.  

 

Adviesraad 

In een adviesraad die de registratiehouder organiseerde in maart 2021 uitten 

verscheidene adviseurs hun terughoudendheid bij het gebruik van ipilimumab in 

combinatie met nivolumab bij patiënten met het epitheloïde tumor histologische 

subtype waarbij zij suggereerden dat aanvullende biomarkers nodig zijn om 

patiënten met een epitheloïde histologie die baat zouden kunnen hebben bij deze 

combinatietherapie te kunnen identificeren. Voor de patiënten met een niet-

epitheloïde subtype waren de adviseurs het eens om te starten met de 

combinatietherapie van ipilimumab met nivolumab. Eén adviseur benoemde het 

kruizen van de PFS-curves als een reden om te beginnen met een combinatie van 

chemotherapie en immunotherapie in de eerste maanden van de behandeling, maar 

dit is niet de opzet van de CheckMate-743 studie geweest.  
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3.3.2 Discussie 

 

Risico op bias 

De baselinekarakteristieken van de CheckMate-743 studie waren nagenoeg gelijk 

verdeeld over de ipilimumab+nivolumab en chemotherapie groep na randomisatie. 

Patiënten waren gestratificeerd op geslacht en tumor-histologische karakteristieken 

(epitheloïde vs. niet-epitheloïde). Patiënten waren niet gematcht op PD-L1 

expressie, maar deze bleek ongeveer gelijk verdeeld te zijn over de studiearmen. 

Het open label design van de studie is acceptabel gezien blindering moeilijk is 

vanwege verschillen in infusie regimes en de specifieke toxiciteit van 

chemotherapie. Daarnaast is chemotherapie behandeling vaak veel korter dan 

behandeling met immunotherapie (maximaal 6 cycli van 3 weken vs. maximaal 2 

jaar) waardoor patiënten in het geval van blindering gedurende een langere periode 

welke 2 weken een placebo infuus zouden moeten ontvangen. De beoordeling van 

de respons is wel door een geblindeerde commissie uitgevoerd. De populatie van 

patiënten uit de Nederlandse INITIATE studie kwamen overeen met de patiënten 

van de CheckMate-743 studie waarmee het aannemelijk is dat deze vergelijkbaar is 

met de Nederlandse praktijk.  

 

Gevonden effect op overleving 

De combinatiebehandeling met nivolumab+ipilimumab resulteerde in de CheckMate-

743 studie na een mediane follow-up van 29,7 maanden in een statistisch significant 

en waarschijnlijk klinisch relevante verbetering van 4,0 maanden op de algehele 

overleving vergeleken met pemetrexed+platina bij de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom (MPM) (HR 0,74 95% BI: 

0,61; 0,89).  

 

Epitheloïde vs. niet-epitheloïde tumor histologie 

De effectiviteit van ipilimumab+nivolumab is daarnaast ook nog onderzocht in 

vooraf gedefinieerde subgroep analyses. Opmerkelijk zijn de verschillen tussen de 

patiënten met epitheloïde tumor histologie en niet-epitheloïde tumor histologie. Bij 

het vergelijken van de resultaten van de combinatietherapie van 

ipilimumab+nivolumab in patiënten met epitheloïde tumor histologie worden minder 

uitgesproken resultaten (HR 0.85 95% BI: 0,68, 1,06 en verbetering in OS van 

18,73 vs. 16,23 maanden) gevonden dan in de gehele studiepopulatie ongeacht 

tumor histologie. Dit is te verklaren doordat patiënten met een epitheloïde tumor 

histologie veel beter responderen op chemotherapie. De OS op chemotherapie was 

16,23 maanden in de epitheloïde groep en 8,80 maanden in de niet-epitheloïde 

groep. Voor de patiënten met een niet-epitheloïde tumor histologie zijn de 

resultaten van ipilimumab+nivolumab vs. chemotherapie juist zeer overtuigend (HR 

0,46 95% BI: 0,31; 0,70 en verbetering van OS van 16,89 vs. 8,80 maanden). Het 

was voor de start van de studie al bekend dat er grote verschillen zijn in de respons 

op chemotherapie bij epitheloïde vs. niet-epitheloïde tumor histologie. De studie was 

niet gepowered om een statistisch verschil in deze subgroepen aan te tonen, echter 

omvat de epitheloïde subgroep een aanzienlijk deel (78%) van de patiënten uit de 

studie en wordt een effect met een smal 95% betrouwbaarheidsinterval gevonden. 

Uit de analyse van de beide afzonderlijke subgroepen is geen duidelijke meerwaarde 

van de combinatietherapie van ipilimumab+nivolumab vs. chemotherapie voor de 

patiënten met epitheloïde tumor histologie te extraheren. Daarbij moet ook in acht 

worden genomen dat het klinisch relevante effect van ipilimumab+nivolumab vs. 

chemotherapie, wat voldoet aan de PASKWIL-criteria, dat wordt gevonden in de 

gehele studie populatie grotendeels wordt gedragen door het grote effect in de niet-

epitheloïde subgroep, terwijl dit maar 22% van de patiënten in de studie betrof.  
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In de NVALT richtlijn Diagnostiek en behandeling van het mesothelioom wordt 

momenteel geen onderscheid gemaakt in de behandeling op basis van tumor 

histologisch subtype (epitheloïde vs. niet-epitheloïde). In een ERS Statement staat 

dat de performance status en het histologische subtype momenteel de enige 

prognostische factoren van klinische relevantie zijn die momenteel mogen worden 

gebruikt bij het managen van patiënten met maligne mesothelioom.  

 

PD-L1 

De rol van PD-L1 als biomarker in maligne pleuraal mesothelioom is niet 

vastgesteld, aangezien recente onderzoeken de voorspellende waarde van PD-L1-

expressie niet hebben aangetoond patiënten te selecteren die het meeste baat 

zullen hebben bij anti-PD-(L)1-therapieregimes. De effectiviteit door expressie van 

PD-L1-tumorcellen werd beoordeeld als een secundair eindpunt, maar het was geen 

stratificatiefactor en de effectiviteitsresultaten in deze subgroepen zijn afkomstig 

van verkennende analyses en het onderzoek is daarom niet geschikt om het 

behandelingseffect te beoordelen aan de hand van PD-L1-expressie. De verbetering 

in OS met behandeling met ipilimumab+nivolumab ten opzichte van chemotherapie 

was groter bij patiënten met PD-L1-positieve tumoren (HR voor <1% en ≥1% PD-

L1 was respectievelijk 0,94 en 0,69. De afwezigheid van stratificatie naar PD- L1-

expressie, de kleinere steekproefomvang van de <1% PD-L1-subgroep (vergeleken 

met ≥1% PD-L1-subgroep) en de variabiliteit van de prestaties van chemotherapie 

(mediane OS van 16,5 en 13,3 maanden voor patiënten met chemotherapie met 

PD-L1-negatieve en positieve tumoren), kan ook hebben bijgedragen aan het 

verschil in prestatie. 

 

Kwaliteit van leven 

Kwaliteit van leven data zijn niet gepubliceerd in de EPAR en evenmin in de 

beschikbare literatuur. De registratiehouder heeft wel een presentatie van de 

resultaten van de Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs) van de CheckMate-

743 studie bijgevoegd waarnaar de cieBOM in haar advies ook verwijst. In dit advies 

wordt beschreven dat de kwaliteit van leven verbeterd door de behandeling met 

ipilimumab+nivolumab ten opzichte van chemotherapie en dat dit zowel van 

toepassing was op de gehele studiepopulatie als voor de beide histologie-

subgroepen. Dat laatste is echter niet terug te vinden in de door de 

registratiehouder aangeleverde documentatie. Daarnaast was de tijd tot 

achteruitgang van symptomen langer in de immuuntherapie-groep dan in de 

controlegroep.  

 

Lange termijn follow-up 

In het vooroverleg is benadrukt dat er verder moet worden gekeken dat de mediane 

algehele overleving. Immuuntherapie heeft een aanzienlijke winst gegeven bij een 

groep patiënten op de lange termijn bij bijvoorbeeld melanoom. Momenteel zijn er 

nog patiënten gecensored in de survival curves. Langere follow-up is nodig om te 

kunnen concluderen dat de overlevingswinst inderdaad toeneemt op de lange 

termijn.  

 

3.4 Ongunstige effecten 

De mediane blootstelling in de ipilimumab+nivolumab-arm was langer dan in de 

chemotherapie-arm. Gebaseerd op de database lock van 3 april 2020 zijn in totaal 

300 patiënten met ipilimumab+nivolumab behandeld en 284 met chemotherapie. 

De mediane duur van de behandeling was 5,55 maanden voor de 

ipilimumab+nivolumab-arm en 3,48 maanden voor de chemotherapie arm.  

 

Tabel 4: Ongunstige effecten van Ipilimumab+nivolumab vergeleken met 

chemotherapie. bij patiënten met eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ipilimumab+nivolumab (Yervoy®+Opdivo®) bij de 

eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom | 28 oktober 2021 

 

2021028050 Pagina 29 van 56 

pleuraal mesothelioom 

 ipilimumab+nivolumab[1, 2] Pemetrexed+platina[26-28] 

meest frequent  Diarree (31,3%), vermoeidheid (28,7%), 

dyspneu (26,0%), misselijkheid (24,3%), en 

verminderde eetlust (23,7%). 

Misselijkheid (43,3%), anemie (41,9%), 

constipatie (29,6%), neutropenie (27,8%), 

vermoeidheid (27,1%), en verminderde 

eetlust (25,4%). 

ernstig  Toegenomen lipase (5,3%), diarree (4,0%), 

vermoeidheid, toegenomen amylase, en 

progressie van maligne neoplasma's (3,0%, 

elk) 

Neutropenie (15,8%), anemie (13,7%), 

asthenie (4,2%), trombocytopenie (3,9%), 

en dyspneu (3,2%) 

 

Het aantal sterfgevallen ten gevolge van geneesmiddel-gerelateerde toxiciteit 

bedroeg in de ipilimumab+nivolumab-arm 3 (1,0%) en 1 (0,4%) in de 

chemotherapiearm. Van deze met ipilimumab+nivolumab behandelde patiënten 

overleed één aan pneumonitis, één aan toxiciteit van immunotherapie met 

ontwikkeling van neurologische complicaties en één aan acuut hartfalen.  

 

Incidentie interventie-gerelateerde ernstige ongunstige effecten (SAEs)[1, 2, 26-28] 

In de CheckMate-743 studie kwamen ernstige ongunstige effecten gerelateerd aan 

de behandeling van elke graad en graad 3-4 voor in 21,3% respectievelijk 15,3% 

van de patiënten behandeld met ipilimumab+nivolumab en in 7,7% respectievelijk 

6,0% in de patiënten behandeld met chemotherapie. Dit resulteert in een berekend 

RR voor de incidentie van de interventie gerelateerde ongunstige effecten elke 

graad van 2,75 (95% BI: 1,74; 4,35) en voor graad 3-4 2,56 (95% BI: 1,50; 4,36). 

De meest voorkomende ernstige ongunstige effecten gerelateerd aan de 

behandeling met ipilimumab+nivolumab waren malignant neoplasm progression 

(10,7%), pyrexie (4,3%), pneumonie (3,7%), pleurale effusie (3,0%) en colitis 

(3,0%). In de chemotherapie-arm werd malignant neoplasm progression (4,6%), 

anemie (2,8%) en dyspneu (2,1%) het meest gerapporteerd.  

 

Gradeconclusie: 

Ipilimumab+nivolumab resulteert waarschijnlijk [bewijs van redelijke kwaliteit] in 

een klinisch relevante verhoging van de incidentie van interventie-gerelateerde 

ernstige ongunstige effecten ten opzichte van chemotherapie.  

 

Incidentie interventie-gerelateerde graad 3-4 ongunstige effecten (AEs)[1, 2, 26-28] 

In de CheckMate-743 studie kwamen graad 3-4 ongunstige effecten gerelateerd aan 

de behandeling voor in 30,3% van de patiënten behandeld met 

ipilimumab+nivolumab en in 32,0% in de patiënten behandeld met chemotherapie. 

Dit resulteert in een berekend RR van 0,95 (95% BI: 0,74; 1,20).  

 

Gradeconclusie: 

Door het brede 95% betrouwbaarheidsinterval is het onduidelijke [bewijs van lage 

kwaliteit] of ipilimumab in combinatie met nivolumab resulteert in een klinisch 

relevant effect op de incidentie van interventie-gerelateerde graad 3-4 ongunstige 

effecten ten opzichte van chemotherapie.  

 

Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 

Het percentage patiënten wat de behandeling moest staken als gevolg van 

ongunstige effecten was 23,0% in de ipilimumab+nivolumab arm en 15,8% in de 

chemotherapie arm. Dit resulteert in een berekend RR van 1,45 (95% BI: 1,03; 

2,04). 28 van de 300 (9,3%) patiënten in de ipilimumab+nivolumab arm staakten 

eerder met ipilimumab, waarvan 18 (6%) door ongunstige effecten. Gemiddeld werd 
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daarna nog 217 dagen doorbehandeld met nivolumab monotherapie.   

 

Gradeconclusie: 

Ipilimumab in combinatie met nivolumab resulteert in een statistisch significant 

hoger risico op het staken van de behandeling als gevolg van ongunstige effecten 

ten opzichte van chemotherapie en dit is mogelijk ook [bewijs van redelijke 

kwaliteit] een klinisch relevant hoger risico. 

 

3.4.1 Overige overwegingen 

In de EPAR is ook een analyse gepubliceerd waarin de incidentiecijfers worden 

gecorrigeerd voor de blootstelling, hierin waren de algemene percentages 

geneesmiddel-gerelateerde ernstige ongunstige effecten in de 

ipilimumab+nivolumab-arm vergelijkbaar met de incidentiecijfers in de 

chemotherapie-arm, zie tabel 5. Daarentegen waren de voor blootstelling 

gecorrigeerde incidentiecijfers van geneesmiddel-gerelateerde ernstige bijwerkingen 

die leidden tot staken van de behandeling hoger in de chemotherapie-arm in 

vergelijking met de ipilimumab+nivolumab-arm. De CHMP beargumenteert echter 

dat deze langere behandeling met ipilimumab+nivolumab nodig is om de resultaten 

op de effectiviteit te behalen zoals deze in de studie werden gezien en daarom zijn 

de uitkomsten waar niet is gecorrigeerd voor de tijd van blootstelling belangrijker.     

 
Tabel 5. Blootstelling gecorrigeerde incidentiecijfers ongunstige effecten voor alle 
ipilimumab+nivolumab en chemotherapie behandelde patiënten[11] 

 Blootstelling gecorrigeerde incidentiecijfers per 100-

persoonsjaren 

 Ipilimumab+nivolumab (n=300) 

Totale blootstelling in 

persoonsjaren: 220,3 

Chemotherapie (n=284) 

Totale blootstelling in 

persoonsjaren: 94,5 

Ernstige ongunstige effecten 139,4 123,8 

Behandeling gerelateerde 

ernstige ongunstige effecten 

39,5 40,2 

Ongunstige effecten die 

leiden tot het staken van de 

behandeling 

47,7 76,2 

Behandeling gerelateerde 

ernstige ongunstige effecten 

die leiden tot het staken van 

de behandeling 

37,7 59,2 

Alle ongunstige effecten 1485,0 2306,4 

Behandeling gerelateerde 

ongunstige effecten 

502,1 1355,3 

 

In de MAPS2 studie zijn MPM patiënten die tenminste een keer eerder zijn 

behandeld met pemetrexed-gebaseerde chemotherapie behandeld met nivolumab of 

nivolumab in combinatie met ipilimumab met hetzelfde schema, regime en 

behandelduur als in de CheckMate-743 studie. Het veiligheidsprofiel van de twee-

armen van de MAPS2 studie is door de CHMP aangemerkt als consistent ten 

opzichte van andere trials.  

 

INITIATE studie[29] 

De Nederlandse INITIATE studie was een single-centrum, éénarmige fase 2 studie 

waarin ipilimumab plus nivolumab werd onderzocht bij patiënten met inoperabel 

MPM met ECOG PS 0-1 die progressie hadden op tenminste één lijn van platina-

bevattende chemotherapie. Graad 3 behandeling gerelateerde bijwerkingen kwamen 
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voor bij 34% van de 35 patiënten 

 

ECOG 

Klinische experts bevestigen dat net als bij chemotherapie, voornamelijk patiënten 

met een goede gezondheid (ECOG-score 0 of 1) in aanmerking zouden komen voor 

behandeling met nivolumab+ipilimumab. 

3.4.2 Discussie 

De combinatiebehandeling van ipilimumab+nivolumab lijkt minder goed verdragen 

te worden dan chemotherapie gezien interventie gerelateerde ernstige ongunstige 

effecten (SAEs) en het staken van de behandeling ten gevolge van ongunstige 

effecten vaker werd gerapporteerd in ipilimumab+nivolumab-arm. Wanneer wordt 

gekeken naar de interventie gerelateerde graad 3-4 ongunstige effecten (AEs) is het 

onduidelijk of ipilimumab+nivolumab resulteert in een klinisch relevant effect op de 

incidentie hiervan. Dit verschil tussen ernstig ongunstige effecten en graad 3-4 

ongunstige effecten kan worden verklaard doordat het aantal graad 3-4 interventie 

gerelateerde bijwerkingen juist iets hoger is in de chemotherapie arm. Daarnaast is 

het bij de interpretatie van de ongunstige effecten van belang te realiseren dat 

toxiciteit bij immunotherapie ook iets kan zeggen over effectiviteit van de 

behandeling en dus niet sec negatief is. 

 

De behandelduur was verschillend in de twee armen van de studie, wanneer 

hiervoor wordt gecorrigeerd is de incidentie van de behandeling gerelateerde 

(ernstige) ongunstige effecten vergelijkbaar. Uit deze gecorrigeerde analyse volgt 

dat staken van de behandeling door behandeling gerelateerde ernstige ongunstige 

effecten meer voorkomt in de chemotherapie arm dan in de ipilimumab+nivolumab-

arm. Het veiligheidspofiel van de combinatietherapie wordt gekarakteriseerd door 

immunologische effecten terwijl chemotherapie wordt gekarakteriseerd door meer 

hematologische toxiciteit. Het is relevant om te benoemen dat de frequentie van 

ernstige ongunstige effecten en het aantal patiënten wat staakt hoger was in de 

patiënten van 75 jaar en ouder ten opzichte van de gehele onderzochte populatie.  

Het veiligheidsprofiel van ipilimumab in combinatie met nivolumab in de MPM 

indicatie is vergelijkbaar met wat werd gezien bij de andere indicaties en in lijn met 

wat al bekend is van de veiligheid van deze middelen afzonderlijk. De combinatie 

van ipilimumab+nivolumab wordt gekarakteriseerd door een hoge incidentie van 

voornamelijk immuun gemedieerde ongunstige effecten.  

 

3.5 Ervaring 

De ervaring met ipilimumab in combinatie met nivolumab is weergegeven in tabel 6. 
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Tabel 6: Ervaring met ipilimumab+nivolumab vergeleken met chemotherapie 

pemetrexed+platina 

 ipilimumab in combinatie met 

nivolumab 

Chemotherapie van 

pemetrexed+platina 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 

100.000 voorschriften (niet-

chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische medicatie) 

  

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 

100.000 voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

X  

ruim: > 10 jaar op de markt  X 

 

De ervaring met ipilimumab in combinatie met ipilimumab is voldoende. De ervaring 

met chemotherapie van pemetrexed+platina is ruim.  

 

3.6 Toepasbaarheid[1, 2, 26-28] 

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 

Voor ipilimumab en nivolumab zijn geen contra-indicaties vastgesteld in de SmPC. 

Patiënten met primitief peritoneaal, pericardiaal, testis- of tunica vaginalis 

mesothelioom, interstitiële longziekte, actieve auto-immuunziekte, medische 

aandoeningen waarvoor systemische immunosuppressie nodig was, en 

hersenmetastasen (tenzij operatief gereseceerd of behandeld met stereotaxische 

radiotherapie en geen evolutie binnen 3 maanden vóór inclusie in de studie) werden 

uitgesloten van deelname aan de CheckMate-743 studie. Omdat er geen gegevens 

beschikbaar zijn, moet ipilimumab in combinatie met nivolumab met voorzichtigheid 

worden gebruikt in deze populaties na zorgvuldige afweging van het mogelijke risico 

tegen het mogelijke voordeel op een individuele basis. 

 

Pemetrexed is gecontra-indiceerd bij borstvoeding en gelijktijdige vaccinatie voor 

gele koorts. Cisplatine is gecontra-indiceerd bij matige tot ernstige 

nierfunctiestoornis, dehydratie, beenmergdepressie, gehoorbeschadiging, 

neuropathie bij eerder gebruik van cisplatine, borstvoeding, in combinatie met 

levende vaccins inclusief gele koorts vaccin, in combinatie met fenytoïne voor 

profylactisch gebruik en overgevoeligheid voor platinaverbindingen. Carboplatine is 

gecontra-indiceerd bij ernstige beenmergsuppressie, bestaande ernstige 

nierinsufficiëntie, tenzij in het oordeel van de arts en de patiënt de mogelijke 

voordelen van behandeling opwegen, bloedende tumoren, gelijktijdig gebruik met 

het vaccin tegen gele koorts en een geschiedenis van ernstige allergische reacties 

op andere platinaverbindingen. 

 

Specifieke groepen 

De veiligheid en werkzaamheid van ipilimumab en nivolumab is niet vastgesteld bij 

kinderen jonger dan 12 jaar. Ipilimumab en nivolumab mogen niet worden gebruikt 

bij kinderen jonger dan 12 jaar.  

 

Gegevens van-patiënten van 75 jaar en ouder zijn te beperkt om conclusies te 

trekken over de werkzaamheid en veiligheid van nivolumab en ipilimumab.   
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De EPAR vermeldt dat de veiligheid en werkzaamheid van ipilimumab en nivolumab 

niet of beperkt zijn onderzocht bij patiënten met ernstige nierfunctiestoornissen en 

zijn te beperkt om conclusies te trekken over behandeling met nivolumab in deze 

populatie. Pemetrexed wordt voornamelijk onveranderd via de nieren uitgescheiden. 

Pemetrexed wordt niet aanbevolen bij patiënten met een creatinineklaring <45 

ml/min. Cisplatine is gecontra-indiceerd bij patiënten met matige tot ernstige 

nierfunctiestoornis en carboplatine bij ernstige nierfunctiestoornis. 

 

Uit de EPAR blijkt dat de veiligheid en werkzaamheid van ipilimumab niet zijn 

onderzocht bij patiënten met leverfunctiestoornissen. Op basis van de 

farmacokinetische resultaten van de populatie is er geen specifieke dosisaanpassing 

nodig bij patiënten met een milde leverfunctiestoornis. Voor pemetrexed is geen 

specifiek onderzoek gedaan naar patiënten met leverinsufficiëntie. Voor cisplatine en 

carboplatine worden geen specifieke aanbevelingen gegeven voor patiënten met 

leverfunctiestoornis. Wel moet de leverfunctie tijdens de behandeling gecontroleerd 

worden. 

 

Interacties[11, 26-28] 

Ipilimumab en nivolumab zijn monoklonale antilichamen die niet worden 

gemetaboliseerd door CYP450 enzymen noch door andere geneesmiddelen 

metaboliserende enzymen. Het gebruik van systemische corticosteroïden en andere 

immunosuppressiva bij aanvang, voor start, moeten worden vermeden in verband 

met mogelijke beïnvloeding van de farmacodynamiek. Ze kunnen echter wel na 

start worden gebruikt om immuungerelateerde bijwerkingen te behandelen. 

 

Het is bekend dat het gebruik van antistollingsmiddelen het risico op 

gastrointestinale bloeding verhogen. Aangezien gastro-intestinale bloeding een 

bijwerking is van ipilimumab dienen patiënten die aanvullende antistolling nodig 

hebben nauwkeurig te worden gemonitord. 

 

Gelijke toediening van nefrotoxische middelen kan resulteren in een vertraagde 

klaring van pemetrexed. De creatinineklaring dient dan nauwlettend gecontroleerd 

te worden. Hoge doses prostaglandinesynthetaseremmers zoals ibuprofen (> 1600 

mg per dag) of acetylsalicylzuur (> 1,3 g per dag) kunnen de eliminatie van 

pemetrexed verminderen. Indien de combinatie toch noodzakelijk is, dan monitoren 

op toxiciteit van pemetrexed, vooral op myelosuppressie en gastro-intestinale 

toxiciteit. Bij een creatinineklaring van 45–79 ml/min mogen geen NSAID’s gebruikt 

worden van twee dagen vóór tot en met twee dagen na toediening van pemetrexed. 

 

Cisplatine is cumulatief ototoxisch, nefrotoxisch en neurotoxisch. Derhalve is 

voorzichtigheid geboden met gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die voor deze 

organen of systemen toxisch zijn, zoals aminoglycosiden, lisdiuretica, amfoterocine 

B en docetaxel. Gelijktijdig gebruik met immunosuppressiva zoals ciclosporine of 

met radiotherapie vergroot de myelotoxiciteit. Chelerende stoffen (zoals 

penicillamine) en cisplatine mogen niet gelijktijdig worden toegediend, omdat 

hierdoor de werkzaamheid van beide kan verminderen. Bij gelijktijdig gebruik met 

orale anticoagulantia wordt aanbevolen om regelmatig de International Normalized 

Ratio te controleren. Bij gelijktijdig gebruik met lithium wordt aanbevolen om 

regelmatig de lithiumspiegel te controleren. Gelijktijdige behandeling van 

carboplatine met lisdiuretica, nefro- of ototoxische geneesmiddelen, zoals 

aminoglycosiden, vermeerdert de kans op beschadiging van de nieren of van het 

gehoor. Bij achteruitgang van de nierfunctie (nefrotoxische stoffen) kan vanwege de 

verminderde klaring van carboplatine mogelijk een ernstigere en langer durende 

beenmergdepressie optreden. Gelijktijdige behandeling met myelosuppressieve 

therapie of nefrotoxische geneesmiddelen vermeerdert de kans op 
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beenmergsuppressie. Gelijktijdig gebruik met fenytoïne kan de concentratie van 

fenytoïne verlagen met meer kans op convulsies; een dosisverhoging van fenytoïne 

kan nodig zijn. Bij gelijktijdig gebruik van vitamine K-antagonisten is er kans op een 

verhoogde INR. 

 

Waarschuwingen en voorzorgen[11, 26-28] 

Bij ipilimumab in combinatie met nivolumab dienen patiënten voortdurend (tot ten 

minsten 5 maanden na de laatste dosis) te worden gemonitord op 

immuungerelateerde bijwerkingen. De meeste immuungerelateerde bijwerkingen 

verbeteren of verdwijnen bij de juiste behandeling, waaronder het starten van 

corticosteroïden en aanpassingen in de behandeling. Cardiale en pulmonale 

bijwerkingen waaronder longembolie zijn gemeld bij de combinatiebehandeling en 

patiënten dienen hierop te worden gemonitord. Ernstige infusiereacties zijn gemeld 

in klinische onderzoeken. 

 

Bij pemetrexed moet voor elke dosis het bloedbeeld, serumcreatine, 

levertransaminasen en serumbilirubine worden bepaald. De kans op ernstige 

cardiovasculaire bijwerkingen neemt toe bij reeds bestaande cardiovasculaire 

risicofactoren. Acuut nierfalen is gemeld; de kans op dit risico neemt toe bij 

aanwezige risicofactoren zoals hypertensie of diabetes mellitus in de 

voorgeschiedenis of bij bestaande dehydratie. Ook tubulusnecrose en nefrogene 

diabetes insipidus zijn gemeld; de meeste van deze gevallen verdwenen na staken 

van de behandeling. Controleer regelmatig op tekenen en symptomen van 

tubulusnecrose en nefrogene diabetes insipidus (bv. hypernatriëmie). 

 

Voor cisplatine en carboplatine gelden vele waarschuwingen en voorzorgen. Onder 

andere moet voor, tijdens en na de toediening moet de nierfunctie, leverfunctie, 

serumelektrolyten en het algemeen bloedbeeld gecontroleerd worden. Voor het 

begin van elke behandelcyclus moet tevens een audiogram gemaakt worden. Er zijn 

voorzorgen om de nefrotoxiciteit te verminderen en er moet regelmatig onderzoek 

worden gedaan naar mogelijke neurotoxiciteit.  

3.6.1 Discussie 

De ervaring met chemotherapie is groter ten opzichte van ipilimumab in combinatie 

met nivolumab. Corticosteroïden en andere immunosuppressiva dienen voor de start 

van ipilimumab+nivolumab te worden vermeden. Het bijwerkingenprofiel van de 

geneesmiddelen is verschillend en om deze reden zijn de voorzorgsmaatregelen 

verschillend. Bij ipilimumab en nivolumab dient er vooral rekening te worden 

gehouden met immuungerelateerde bijwerkingen, terwijl bij chemotherapie een 

divers aantal andere bijwerkingen kunnen optreden. Voor chemotherapie zijn veel 

contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen waar rekening mee gehouden 

dient te worden.  

3.6.2 Conclusie 
Gezien de ernst van de aandoening (levensbedreigend) is de toepasbaarheid van de 
combinatie van ipilimumab met nivolumab acceptabel en met name op 
bijwerkingenprofiel en interacties verschillend van chemotherapie.  
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3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van ipilimumab+nivolumab is weergegeven in tabel 7. 

 
Tabel 7: Gebruiksgemak van ipilimumab+nivolumab vergeleken met chemotherapie 
met pemetrexed+platina 

 ipilimumab+nivolumab[1, 2] Pemetrexed+platina[26-28] 

Toedieningswijze Intraveneuze infusie Intraveneuze infusie 

Toedieningsfrequentie Ipilimumab elke 6 weken en 

nivolumab elke 3 weken tot 

progressie of toxiciteit of 

maximaal 2 jaat 

Elke 3 weken tot maximaal 6 cycli 

 
Zowel bij behandeling met ipilimumab plus nivolumab als bij behandeling met 
pemetrexed+platina worden alle onderdelen van het behandelschema intraveneus 
toegediend. Voor beide behandelingen moet de patiënt elke 3 weken naar het 
ziekenhuis komen voor intraveneuze infusie van één of meerdere middelen.  
 

Behandeling met ipilimumab in combinatie met nivolumab wordt voortgezet tot 

ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit of een maximum van 2 jaar terwijl 

behandeling met pemetrexed+platina na maximaal 6 cycli van 3 weken wordt 

gestopt. De kortere behandelduur met chemotherapie kan vanuit het perspectief 

van gebruiksgemak een voordeel zijn. Ook de expertopinie van de NVALT-sectie 

SAGA[24] benoemt dat patiënten bij wie de immuuntherapie aanslaat, vaker en 

langer voor behandeling naar het ziekenhuis moeten komen. Afhankelijk van de 

centralisatie van immuun-therapeutische zorg zal de belasting van een langere 

reistijd voor sommige patiënten van belang zijn en mogelijk zelfs een reden om hier 

van af te zien.  
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

In één direct vergelijkende gerandomiseerde fase 3 studie (CheckMate-743) is een 

klinisch relevant effect van ipilimumab in combinatie met nivolumab, als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom 

op algehele overleving aangetoond in vergelijking met chemotherapie met 

pemetrexed+platina. Het effect, met een hazard ratio van 0,74 voor algehele 

overleving en een absolute toename in de mediane overleving van 4,0 maanden 

voldoet door de toename in de mediane overleving aan de PASKWIL-criteria die de 

behandelaren hanteren voor een positief advies over de behandeling. Ook in de 

follow-up analyse met een minimale follow-up van 35,5 maanden werd deze 4,0 

maanden verlenging van de overleving behaald.  

 

Uit een vooraf gedefinieerde subgroep analyse blijkt dat voor patiënten met een 

niet-epitheloïde tumor histologisch subtype het effect van ipilimumab+nivolumab 

ten opzichte van chemotherapie zeer overtuigend is, met een hazard ratio van 0,46. 

Voor patiënten met een epitheloïde tumor histologisch subtype (78% van de 

studiepopulatie) is een klinisch relevant verschil op de overleving onzeker uit de 

voorliggende data (hazard ratio van 0,85). De studie was niet gepowered om een 

verschil in deze subgroepen aan te tonen, echter wordt het effect in de gehele 

studiepopulatie wordt grotendeels gedragen door de 22% van de patiënten met het 

niet-epitheloïde subtype waarin een groot effect op de overleving wordt gevonden 

bij behandeling met ipilimumab plus nivolumab ten opzichte van chemotherapie. Op 

basis van de analyses van beide afzonderlijke subgroepen is geen duidelijke 

meerwaarde van de combinatietherapie van ipilimumab+nivolumab vs. 

chemotherapie voor de patiënten met epitheloïde tumor histologie te extraheren. De 

verschillen in het gevonden relatieve effect zijn te verklaren doordat patiënten met 

niet-epitheloïde tumor histologie veel minder goed responderen op chemotherapie 

dan patiënten met het epitheloïde subtype. Het is voor patiënten met het 

epitheloïde subtype van belang te achterhalen wat andere biomarkers zijn waarmee 

patiënten te identificeren zijn die baat hebben bij de behandeling met 

immuuntherapie in plaats van chemotherapie.  

 

Kwaliteit van leven-data toonden aan dat er in de immuuntherapie- 

groep een verbetering werd gezien van klachtenlast gemeten met de LCSS-Meso. 

Ook de algehele gezondheidsstatus, gemeten met de EQ-5D, verbeterde in de 

immuuntherapie- groep. Dit was zowel van toepassing op de gehele studiepopulatie 

als voor de beide histologie-subgroepen. Daarnaast was de tijd tot achteruitgang 

van symptomen langer in de immuuntherapie-groep dan in de controlegroep[23]. Het 

is voor het Zorginstituut uit de gepubliceerde data niet te achterhalen of het om een 

klinisch relevant verschil gaat. 

 

De combinatiebehandeling van ipilimumab+nivolumab lijkt minder goed verdragen 

te worden dan chemotherapie gezien de ernstige ongunstige effecten (SAEs) en het 

staken van de behandeling ten gevolge van ongunstige effecten vaker werd 

gerapporteerd in ipilimumab+nivolumab-arm. Wanneer wordt gekeken naar de 

interventie gerelateerde graad 3-4 ongunstige effecten (AEs) is het onduidelijk of 

ipilimumab+nivolumab resulteert in een klinisch relevant effect op de incidentie 

hiervan. Hierbij moet echter wel de behandelduur in acht worden gehouden, de 

mediane behandelduur met ipilimumab+nivolumab was 5,55 maanden en met 

chemotherapie 3,48 maanden. Het veiligheidspofiel van de combinatietherapie 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ipilimumab+nivolumab (Yervoy®+Opdivo®) bij de 

eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom | 28 oktober 2021 

 

2021028050 Pagina 38 van 56 

wordt gekarakteriseerd door immunologische effecten terwijl chemotherapie wordt 

gekarakteriseerd door meer hematologische toxiciteit. 

 

De ervaring met ipilimumab in combinatie met nivolumab is voldoende. De ervaring 

met pemetrexed+platina is ruim. De toepasbaarheid van immunotherapie met 

nivolumab+ipilimumab verschilt van behandeling met pemetrexed+platina doordat 

chemotherapie veel contra-indicaties heeft. Het gebruiksgemak van chemotherapie 

is mogelijk hoger voor patiënten dan de behandeling met nivolumab+ipilimumab 

gezien de behandelduur waarin patiënten om de 3 weken naar het ziekenhuis 

moeten komen veel korter is (maximaal 6 cycli van 3 weken vs. maximaal 2 jaar). 

Daarnaast is de behandeling van ipilimumab+nivolumab gecentraliseerd en moeten 

patiënten meer reizen. De beroepsgroep verwacht dat een deel van de patiënten om 

deze redenen zal afzien van behandeling met immunotherapie.  

 

4.2 Eindconclusie 

Ipilimumab+nivolumab voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk bij de 

eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom. Op basis van 

de analyses van de beide afzonderlijke histologische subgroepen groepen blijkt een 

duidelijke toegevoegde waarde voor patiënten met het niet-epitheloïde tumor 

histologische subtype ten opzichte van chemotherapie. Er is echter geen evidente 

meerwaarde van de behandeling met ipilimumab+nivolumab voor patiënten met het 

epitheloïde tumor histologisch subtype aangetoond, waardoor niet meer dan een 

gelijke waarde voor de epitheloïde subgroep kan worden geconcludeerd.  

 

 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ipilimumab+nivolumab (Yervoy®+Opdivo®) bij de 

eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom | 28 oktober 2021 

 

2021028050 Pagina 39 van 56 

Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

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

2021 met de volgende zoektermen:  

 

(“ipilimumab” OR “Yervoy”) AND (“nivolumab” OR “Opdivo”) AND ((“pemetrexed” 

AND “platin”) OR “chemo” OR “chemotherapy”)) AND (“mesothelioma”) 

 

Deze search leverde 17 resultaten op 

 

Er is daarnaast voor de volledigheid ook gezocht naar (“ipilimumab” OR “Yervoy”) 

AND (“nivolumab” OR “Opdivo”) AND (“mesothelioma”) 

 

Deze search leverde 29 resultaten op, alle voorgaande 17 resultaten kwamen 

opnieuw voor in deze 29.  
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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  

Commentaar, risk of bias 

CheckMate 

743[12] 

Multicentrum, 

gerandomiseerde 

open-label fase 3 

studie 

N=713  Patiënten van 18 jaar en 

ouder met histologisch 

bevestigde irresectabel 

maligne pleuraal 

mesotheloom. ECOG 0-1 

N=303 

(ipilimumab+nivolumab) 

N=302 

(pemetrexed+platina) 

OS, PFS, kwaliteit van 

leven 

Vooraf gedefinieerde subgroep 

analyses: leeftijd, geslacht, ECOG 

status, tumor histologie, PD-L1 

expressie 

 

  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ipilimumab+nivolumab (Yervoy®+Opdivo®) bij de eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom | 28 oktober 2021 

 

2021028050 Pagina 42 van 56 

  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ipilimumab+nivolumab (Yervoy®+Opdivo®) bij de eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom | 28 oktober 2021 

 

2021028050 Pagina 43 van 56 

 

Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

INITIATE[29] Fase 2 studie 

MAPS2[30] Tweedelijns Fase 2 studie 

NIPU[31] Fase 2 studie waar nivolumab en ipilimumab werden gecombineerd met een UV1 vaccinatie als tweedelijnsbehandeling in patiënten met 

maligne mesothelioom.  

Kim et al. 2021[32] Tweedelijnsbehandeling van pembrolizumab+nivolumab+ipilimumab vs. chemotherapie met gemcitabine en/of vinorelbine.  
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum  Titel 

EMA[1] 2021 Samenvatting van de productkenmerken ipilimumab 

EMA[2] 2021 Samenvatting van de productkenmerken nivolumab 

EMA[26] 2009 Samenvatting van de productkenmerken pemetrexed 

EMA[27]  Samenvatting van de productkenmerken cisplatina 

EMA[28]  Samenvatting van de productkenmerken carboplatina 

CHMP[11] 2021 European Public Assessment Report (EPAR) ipilimumab+nivolumab 

NVALT[13] 2011 Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Richtlijn 

diagnostiek en behandeling van het mesothelioom 

ERS/ESTS/EACTS/ESTRO[17] 2020 Guidelines for the management of malignant pleural mesothelioma 

ESMO[18] 2015 Malignant pleural mesothelioma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, 

treatment and follow-up 
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Bijlage 5: Baseline kenmerken CheckMate-743[12] 

 Ipilimumab+nivolumab (n=303)  Pemetrexed+platina (n=302) 

Mediane leeftijd, jaren (IQR)  69 (65-75)  69 (62-75)  
- < 65 71 (23%)  96 (32%)  
- ≥ 65 en < 75  154 (51%)  127 (42%)  
- ≥ 75  78 (26%)  79 (26%)  

Man, n (%)  234 (77%)  233 (77%)  

Regio, n (%)  

- Noord-Amerika  32 (11%)  27 (9%)  

- Europa 177 (58%)  175 (58%)  

- Azië  26 (9%)  39 (13%)  

- Rest van de wereld  68 (22%)  61 (20%)  

ECOG PS, n (%) a  

- 0  114 (38%)  128 (42%)  

- 1  189 (62%)  173 (57%)  

Rook status, n (%)  

- Roker (nu of voorheen)  173 (57%)  171 (57%)  

- Nooit gerookt  127 (42%)  122 (40%)  

- Niet bekend  3 (1%)  9 (3%)  

Histologie, n (%)  

- Epitheloïde  229 (76%)  227 (75%)  

- Niet-epitheloïde  74 (24%)  75 (25%)  

- Sarcomateus  35 (12%)  36 (12%)  

- Gemengd/anders  39 (13%)  39 (13%)  

Stadium, n (%)  

- 1  12 (4%)  20 (7%)  

- 2  23 (8%)  22 (7%)  

- 3  103 (34%)  106 (35%)  

- 4  160 (53%)  149 (49%)  

- Niet gerapporteerd  5 (2%)  5 (2%)  

Voorgaande therapie tegen kanker, n%  

- Radiotherapie b  29 (10%)  28 (9%)  

- Systemische therapie c  1 (<1%)  0  

Tumor PD-L1 expressie, n (%)  

Meetbaar  289 (95%)  297 (98%)  

- < 1%  57/289 (20%)  78/297 (26%)  

- ≥ 1%  232/289 (80%)  219/297 (74%)  
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Bijlage 6: Beoordeling risico op bias 

 
De CheckMate-743 studie was open-label en patiënten en onderzoekers waren niet geblindeerd voor welke behandeling de patiënten ontvingen. Voor de algehele 

overleving zal dit niet tot risico op bias leiden, voor de uitkomstmaten kwaliteit van leven en ongunstige effecten kan dit mogelijk tot een risico op bias leiden. In het 

algemeen is het risico op bias in de CheckMate-743 studie geclassificeerd als laag.  
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Bijlage 7: GRADE evidence profiel 

Directe vergelijking ipilimumab+nivolumab versus pemetrexed+platina bij eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom: GRADE evidence 
profile. 

 

Beoordeling kwaliteit van bewijs Aantal patiënten / effect 

Kwaliteit van 
bewijs 

Importantie 
Aantal 
studies 

Studieopzet 
Risk of 
bias 

Inconsistentie 
Indirect 
bewijs 

Onnauwkeurigheid 
Andere 
factoren 

Ipilimumab+nivolumab Pemetrexed+platina 
Relatief 
(95% BI) 

Absoluut 
(95% BI) 

Algehele overleving (OS) (mediane follow-up 29,7 maanden; minimale follow-up 22,1 maanden) 

1  gerandomiseerde 
trials  

niet ernstig  nvt  niet 
ernstig  

ernstig a niet 
gevonden  

Mediaan mnd  
(95% BI:): 
18,07  

(16,82; 21,45)  

Mediaan mnd  
(95% BI:): 
14,09  

(12,45; 16,23) 

HR 0.74 
(0.61 tot 0.89)  

110 minder per 1.000 
(van 180 minder tot 42 

minder)  

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK  

CRUCIAAL 

Overleving na 12 maanden 

1  gerandomiseerde 
trials  

niet ernstig  nvt  ernstig b niet ernstig niet 
gevonden  

68% 58%  10%  ⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK  

CRUCIAAL  

Overleving na 24 maanden 

1  gerandomiseerde 
trials  

niet ernstig  nvt  ernstig b niet ernstig niet 
gevonden  

41% 27%  14%  ⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK  

CRUCIAAL  
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Vooraf gedefinieerde subgroep analyse – Algehele overleving (OS) van patiënten met epitheloïde tumor histologie 

1  gerandomiseerde 
trials  

ernstigc nvt  niet 
ernstig 

ernstig a niet 
gevonden  

Mediaan mnd  
(95% BI:): 
18,73 

(17,05; 21,72) 

Mediaan mnd  
(95% BI:): 
16,23 

(14,09; 19,15) 

HR 0.85 
(0.68 tot 1.06)  

59 minder per 1.000 
(van 141 minder tot 21 

meer)  

⨁⨁◯◯ 
LAAG  

CRUCIAAL  

Vooraf gedefinieerde subgroep analyse - Algehele overleving (OS) van patiënten met niet-epitheloïde tumor histologie 

1  gerandomiseerde 
trials  

ernstigc  nvt  niet 
ernstig 

niet ernstig niet 
gevonden  

Mediaan mnd  
(95% BI:): 
16,89 

(11,83, 25,20) 

Mediaan mnd  
(95% BI:): 
8,80  

(7,62; 11,76) 

HR 0.46 
(0.31 tot 0.70)  

274 minder per 1.000 
(van 408 minder tot 121 

minder)  

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK  

CRUCIAAL  

Interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten (SAEs), elke graad en graad 3-4 

1  gerandomiseerde 
trials  

niet ernstig nvt  niet 
ernstigd 

niet ernstig niet 
gevonden  

64/300 (21,3%%)  
 
 

46/300 (21,3%) 

22/284 (7,7%%) 
 

17/284 (6,0%) 

RR 2,75  
(1,74 tot 4,35) 

RR 2,56 
(1,50 tot 4,36) 

136 meer per 1.000 
(van 57 meer tot 260 

meer)  
 

93 meer per 1.000  
(van 30 meer tot 201 

meer) 

⨁⨁⨁⨁ 
HOOG 

CRUCIAAL  

Interventie gerelateerde ongunstige effecten graad 3-4 

1  gerandomiseerde 
trials  

niet ernstig  nvt  niet 
ernstig  

zeer ernstig e niet 
gevonden  

91/300 (30.3%)  91/284 (32.0%)  RR 0.95 
(0.74 tot 1.20)  

16 minder per 1.000 
(van 83 minder tot 64 

meer)  

⨁⨁◯◯ 
LAAG  

CRUCIAAL  

Incidentie stakers vanwege interventiegerelateerde ongunstige effecten 

1  gerandomiseerde 
trials  

niet ernstig  nvt  niet 
ernstige 

ernstig f niet 
gevonden 

 
69/300 (23.0%) 

 
45/284 (15.8%) 

RR 1.45 
(1.03 tot 2.04) 

71 meer per 1.000 
(van 5 meer tot 165 

meer) 

⨁⨁⨁◯ 
REDELIJK 

CRUCIAAL  
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BI: Betrouwbaarheidsinterval; HR: Hazard ratio; RR: Risk ratio; nvt: niet van toepassing 

Toelichtingen 
a. Het gevonden effect is onnauwkeurig omdat het betrouwbaarheidsinterval (BI) van de hazard ratio (HR) de grens van klinische relevantie (0,7) overschrijdt. Ook in een update van de IS analyse met 481 events (100% van het totaal aantal geraamde sterfgevallen voor de finale OS analyse) blijft de 
schatting onnauwkeurig: HR van 0,75 (95% BI: 0,63; 0,90). 

b. Er is geen betrouwbaarheidsinterval bekend van het absolute verschil 

c. Het betreft een vooraf gespecificeerde subgroep analyse waarvoor de studie niet gepowered was, hierdoor is er risico op bias.   

d. De behandelduur was langer in de ipilimumab+nivolumab arm dan in de chemotherapie arm, waarbij chemotherapie maar maximaal 6 cycli wordt gegeven en ipilimumab+nivolumab tot 24 maanden, de mediane behandelduur was 5,55 maanden in de ipilimumab+nivolumab arm en 3,48 maanden in 
de chemotherapie arm. 

e. Het betrouwbaarheidsinterval (BI) omvat beide grenzen van klinische relevantie (0,75 en 1,25) waardoor de gevonden effect zeer onnauwkeurig is 

f. Er is onzekerheid in de effectschatting omdat het betrouwbaarheidsinterval tot 2,04 loopt, uitgaande van een klinische relevantiegrens van 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 

ipilimumab + nivolumab  (Yervoy® + Opdivo®) voor de eerstelijnsbehandeling van 

inoperabel maligne pleuraal mesothelioom. 

 

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

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

kosten wanneer alle patiënten met de indicatie waarvoor de Wetenschappelijke 

Advies Raad (WAR) heeft vastgesteld dat het middel voldoet aan de stand van 

wetenschap en praktijk, ook daadwerkelijk met dit middel behandeld zouden 

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

kostenbesparing door substitutie van de huidige behandeling (in principe alleen 

geneesmiddelkosten). 

 

Het is hierbij nog relevant om op te merken dat er onderscheid wordt gemaakt 

tussen patiënten met epitheloïde en niet-epitheloïde tumor histologie. Voor de 

eerste groep is een gelijke waarde vastgesteld voor de behandeling met ipilimumab 

+ nivolumab ten opzichte van chemotherapie. Voor de tweede subgroep is een 

meerwaarde vastgesteld. In deze budgetimpactanalyse zullen de meerkosten 

uitgesplitst worden weergegeven per subgroep.  

1.1 Geregistreerde indicatie 

Ipilimumab + nivolumab  (Yervoy® + Opdivo®) is geregistreerd voor de 

'eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom‘. 

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 

Op basis van de NVALT behandelrichtlijnen voor mesothelioom bestaat de standaard 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met inoperabel maligne pleuraal 

mesothelioom en een goede algehele conditie in Nederland uit chemotherapie met 

pemetrexed plus cisplatine/carboplatine. [1] 

  

Patiënten die onvoldoende fit zijn voor chemotherapie ontvangen ondersteunende 

zorg. Radiotherapie wordt alleen ter palliatie van pijn ingezet. Curatieve/radicale 

chirurgie wordt alleen in de context van klinische studies overwogen. Patiënten die 

in aanmerking komen voor behandeling met ipilimumab + nivolumab hebben 

inoperabele ziekte en komen derhalve niet in aanmerking voor chirurgische 

behandeling. 

 

Ipilimumab + nivolumab zal dus in plaats van de huidige chemotherapie worden 

ingezet bij patiënten met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom die voldoende 

fit zijn om deze behandeling te ontvangen. Deze patiënten worden momenteel 

behandeld met de standaard eerstelijns chemotherapie met pemetrexed plus 

cisplatine/carboplatine. [1, 2] 
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2 Uitgangspunten 

 

2.1 Aantal patiënten 

 

Jaarlijks worden ruim 500 patiënten gediagnostiseerd met mesothelioom. Dit aantal 

zal in de toekomst naar verwachting gaan dalen omdat er minder werkgerelateerde 

blootstelling aan asbest is geweest. Met deze mogelijke daling wordt in deze BIA 

geen rekening gehouden omdat een concrete inschatting hiervan lastig is. 

 

In 2018 werden er 583 patiënten gediagnostiseerd met mesothelioom. Hiervan is 

ongeveer 94% pleuraal en 6% peritoneaal, dus in 2018 werden naar schatting 548 

patiënten (583*94%) gediagnostiseerd met pleuraal mesothelioom. [3, 4] Het lijkt 

erop dat het aantal patiënten de afgelopen jaren gelijk blijft, het Zorginstituut gaat 

er daarom vanuit dat het aantal patiënten de komende jaren ook gelijk blijft. 

 

Deze groep patiënten kan nog onderverdeeld worden in een groep met epitheloïde 

en niet-epitheloïde tumor histologie. De verdeling ligt hierbij respectievelijk op 

ongeveer 75% vs. 25%.[5] Van de totale groep van 548 patiënten hebben dus 411 

patiënten epitheloïde tumor histologie en 137 patiënten niet-epitheloïde tumor 

histologie.  

 

Uit een landelijke patiëntenregistratie blijkt dat slechts 41% van de patiënten met 

mesothelioom in Nederland met chemotherapie behandeld wordt. Voornamelijk 

oudere patiënten (70+) worden in Nederland niet behandeld met chemotherapie 

omdat patiënten hier vaak onvoldoende fit voor zijn. [1] Klinische experts bevestigen 

dat net als bij chemotherapie, voornamelijk patiënten met een goede gezondheid 

(ECOG-score 0 of 1) in aanmerking zouden komen voor behandeling met ipilimumab 

+ nivolumab. Naar verwachting worden er in totaal dus 225 (548*41%) patiënten 

met systemische therapie behandeld per jaar. Dit is het basecase scenario.  

 

Omdat patiënten met een niet-epitheloïde subtype minder baat bij chemotherapie 

hebben dan patiënten met een epitheloïde subtype worden ze naar verwachting op 

dit moment minder vaak met systemische therapie behandeld. De beroepsgroep 

verwacht dat deze groep patiënten door de introductie van ipilimumab + nivolumab 

mogelijk vaker systemisch behandeld zal gaan worden dan voorheen. In een 

aanvullend ‘hoog scenario’ wordt het percentage patiënten met niet-epitheloïde 

tumor histologie die met systemische therapie behandeld wordt met 50% verhoogd 

(van 41% naar 62%).  

    

Het Zorginstituut verwacht dat de marktpenetratie oploopt van 50% in jaar 1 naar 

100% in jaar 3 na opname in het pakket. Dit is op basis van de opinie van klinische 

experts. Aangezien patiënten langer dan 1 jaar behandeld worden met ipilimumab + 

nivolumab (gemiddeld gezien) gaat het zorginstituut uit van prevalente en incidente 

patiënten.  

 

 

 

 

 

 



DEFINITIEF | Budgetimpactanalyse van ipilimumab (Yervoy®) + nivolumab  (Opdivo®) voor de  

eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom | 26 oktober 2021 

 

2021033575 Pagina 8 van 19 

 

Tabel 1: Geschatte aantal patiënten met eerstelijnsbehandeling van inoperabel 

maligne pleuraal mesothelioom dat jaarlijks in aanmerking komt voor behandeling 

met ipilimumab + nivolumab. De getallen in de tabel betreffen het basecase scenario; de 

getallen tussen haakjes (onder jaar 1, 2 en 3) betreffen het hoge scenario.   

 Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3 

Patiënten met mesothelioom 583 583 583 

waarvan pleuraal mesothelioom (94%) 548 548 548 

waarvan epitheloïde tumor histologie (75%) 411 411 411 

waarvan systemische behandeling (41%) 169 169 169 

    

waarvan niet-epitheloïde tumor histologie (25%) 137 137 137 

waarvan systemische behandeling (41% in base-case, 

62% in hoog scenario) 56 (85)  56 (85)  56 (85) 

    

Marktpenetratie 50% 75% 100% 

    

Totale aantal patiënten dat jaarlijks voor 

ipilimumab + nivolumab  in aanmerking komt - 

incidente patiënten 112 (126)  168 (190)  225 (254) 

waarvan epitheloïde tumor histologie (75%) 84 126 169 

waarvan niet-epitheloïde tumor histologie (25%) 28 (42) 42 (64) 56 (85) 

Aantal prevalente patiënten 0 112 (126)  168 (190) 

Totaal aantal gebruikers 112 (126)  281 (316)  393 (444) 

 

2.2 Substitutie  

 

De huidige standaardbehandeling ispemetrexed plus cisplatine/carboplatine. Deze 

behandeling wordt gesubstitueerd door ipilimumab + nivolumab.  

2.3 Kosten per patiënt per jaar 

 

De geneesmiddelkosten op basis van de apotheekinkoopprijs (AIP) van alle 

behandelingen zijn in tabel 2 weergeven.  

 

Tabel 2: Kosten componenten behandelingen gemetastaseerd NCLC  

Component Prijs (AIP) 

Nivolumab 10 mg/ml flacon, 4 ml (40 mg) € 405,03 

Nivolumab 10 mg/ml flacon, 10 ml (100 mg) € 1.012,56 

Nivolumab 10 mg/ml flacon, 24 ml (240 mg) € 2.430,15 

Ipilimumab 5 mg/ml flacon, 10 ml (50 mg) € 3.268,50 

Ipilimumab 5 mg/ml flacon, 40 ml (200 mg) € 13.074,00 

Pemetrexed 500 mg € 1.037,08 

Pemetrexed 100 mg € 248,41 

Cisplatine 1mg/ml flacon, 25 ml € 4,14 

Cisplatine 1mg/ml flacon, 50 ml € 10,40 

Cisplatine 1mg/ml flacon, 100 ml € 41,67 

Carboplatine 10 mg/ml flacon, 5 ml € 15,30 

Carboplatine 10 mg/ml flacon, 15 ml € 45,90 

Carboplatine 10 mg/ml flacon, 45 ml € 137,72 
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Ipilimumab + nivolumab 

De aanbevolen dosering nivolumab bedraagt 360 mg iedere 3 weken intraveneus 

toegediend gedurende 30 minuten in combinatie met 1 mg/kg ipilimumab iedere 6 

weken intraveneus toegediend gedurende 30 minuten. Behandeling dient te worden 

voortgezet tot ziekteprogressie, onacceptabele bijwerkingen of tot 24 maanden 

behandeling. [6] 

 

In alle berekeningen wordt uitgegaan van het gebruik van de gehele flacon, inclusief 

spillage (geen vial sharing). Voor ipilimumab is de aanbevolen dosering afhankelijk 

van het lichaamsgewicht. Op basis van de CheckMate 743 studie is het gemiddelde 

lichaamsgewicht van patiënten 72,75 kg en het lichaamsoppervlak 1,82 m2. Voor 

nivolumab geldt een vaste dosering per toediening. Het Zorginstituut gaat er vanuit 

dat deze data representatief zijn voor de Nederlandse populatie. De 

geneesmiddelkosten zijn gebaseerd op de AIP.  

 

De dosering ipilimumab is 1 mg/kg, wat neerkomt op 73 mg per toediening en 2 

flacons à 50 mg. De kosten per toediening bedragen € 6.537,00. Per toediening is 

360 mg nivolumab benodigd, wat overeenkomt met 3 flacons à 40 mg en 1 flacon à 

240 mg. De kosten per toediening bedragen € 3.645,24. De totale kosten voor de 

toediening ipilimumab plus nivolumab bedragen per toediening € 10.184,24.  

 

Het gemiddelde aantal toedieningen ipilimumab in de CheckMate 743 studie was 5,4 

(SD 4,6), en voor nivolumab 16,5 (SD 14,5). Dit is bij benadering de duur van 1 

jaar (49,5 weken). De totale gemiddelde behandelkosten bedragen hiermee € 

95.446,26 per patiënt waarvan € 35.299 voor rekening komt van ipilimumab (tabel 

3).  

 

Omdat incidente patiënten halverwege het jaar instromen, is hier voor de volgende 

aanpak gekozen: 

- De totale kosten voor nivolumab (16,5 toedieningen) zijn door 2 gedeeld – 

dit betreft bij benadering een behandelduur van 6 maanden. De ene helft 

van de kosten wordt in het eerste jaar meegenomen, en de tweede helft in 

het daaropvolgende jaar.  

- Voor ipilimumab wordt uitgegaan van 4 toedieningen in het eerste (halve) 

jaar, en nog 1,4 toedieningen in het daaropvolgende jaar.  

 

Voor nivolumab is een confidentieel prijsarrangement afgesloten, welke alle huidige 

en toekomstige indicaties omvat, de daadwerkelijke prijs is dus onbekend.  

 

Pemetrexed plus cisplatine/carboplatine 

De aanbevolen dosering pemetrexed is 500 mg/m2 en cisplatine 75 mg/m2 of 

carboplatine AUC 5 mg/ml/min elke 3 weken intraveneus toegediend gedurende 4-6 

cycli. De gemiddelde behandelduur in de CheckMate 743 studie was 3,0 maanden 

(range 0-4,7) en het gemiddelde aantal doses pemetrexed was 5,1 (SD 1,4), voor 

cisplatine 4,3 (SD 1,9) en voor carboplatine 4,8 (SD 1,6). [5] 

 

De pemetrexed dosering is 500 mg/m2 en bij een lichaamsoppervlak van 1,82 m2 

bedraagt de dosis 910 mg. Dit komt ongeveer overeen met 4 flacons van 100 mg en 

1 van 500 mg. De kosten per toediening bedragen € 2.030,72 en voor 5,1 

toedieningen € 10.356,67. De cisplatine dosering is 75 mg/m2, wat bij het 

gemiddelde lichaamsoppervlak van 1,82 m2 uitkomt op 136,5 mg per toediening. [5] 

Dit komt ongeveer overeen met 1 flacon van 100 mg, 1 flacon van 25 mg en 1 

flacon van 10 mg. De kosten per toediening bedragen € 56,21 en voor 4,3 

toedieningen is dit € 241,70.  
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De gemiddelde carboplatine dosering in de CheckMate 743 studie was 550 mg.[5] Dit 

komt overeen met 1 flacon van 450 mg en 2 flacons van 50 mg. De kosten per 

toediening bedragen € 168,32 en voor 4,8 toedieningen € 807,94. De berekening 

van de gemiddelde kosten voor pemetrexed plus cisplatine/carboplatine is 

gebaseerd op de verhouding tussen cisplatine/carboplatine uit de CheckMate 743 

studie, welke 30%-70% is. [5] Het Zorginstituut gaat er vanuit dat deze data 

representatief zijn voor de Nederlandse populatie. De gemiddelde totale 

behandelkosten bedragen daarmee € 10.994,74. Behandeling met pemetrexed plus 

cisplatine/carboplatine bestaat uit gemiddeld 5,1 toedieningen gedurende 15 weken. 

In de budgetimpactanalyse wordt er vanuit gegaan dat patiënten dit gedurende het 

eerste jaar van instroom de chemotherapie gebruiken. 

 

Tabel 3: Kosten per patiënt voor toepassing van ipilimumab + nivolumab 

eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom 

 
nivolumab ipilimumab 

Dosering per toediening 360 mg 1 mg/kg 

Interval tussen toedieningen Q3W  Q6W 

Benodigde hoeveelheid per 

toediening (mg) 

360  

Gemiddeld gewicht 72,75 kg  € 6.537 

Gewogen gemiddelde totale 

kosten per toediening 

€ 3.645 € 6.537 

Behandelduur: gemiddelde 

aantal toedieningen 

16,5 5,4 

Toedieningen jaar 1 8,25 4,0 

Toedieningen jaar 2 8,25 1,4 

Totale kosten 

Totale geneesmiddelkosten per patiënt -immunotherapie component (nivolumab) € 60.147 

Totale geneesmiddelkosten per patiënt -immunotherapie component (ipilimumab) € 35.299 

Totale geneesmiddelkosten per patiënt € 95.446 

Totale kosten - jaar 1 € 56.221 

Totale kosten– jaar 2 € 39.225 

Totale geneesmiddelkosten per patiënt € 95.446 

 

 

Tabel 4: Kosten per patiënt voor toepassing van pemetrexed plus 

cisplatine/carboplatine bij eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal 

mesothelioom 

 
Cisplatin  Carboplatin  Pemetrexed  

Dosering per toediening 75 mg/m2 AUC 5 500 mg/m2 

Interval tussen toedieningen  Q3W (max 6 

cycli) 

Q3W (max 6 

cycli) 

Q3W 

Gemiddeld 

lichaamoppervlakte 

1,82 m2  1,82 m2 

Benodigde hoeveelheid per 

toediening (mg) 

136,5 550 910 

Gewogen gemiddelde totale 

kosten per toediening 

€ 56 € 168 € 2031 

 

Behandelduur: gemiddelde 

aantal toedieningen 

4,3 4,8 5,1 

Behandelduur in maanden 3,0 

Totale geneesmiddelkosten per patiënt € 10.995 
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2.4 Aannames 

 

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 

- Het aantal incidente mesothelioompatiënten blijft de komende jaren gelijk. 

- Van de incidente mesothelioompatiënten ontvangt 41% systemische 

therapie 

- 75% van de patiënten heeft epitheloïde tumor histologie en 25% heeft niet-

epitheloïde tumor histologie 

- In een hoog scenario wordt het aantal patiënten met niet-epitheloïde tumor 

histologie met 50% opgehoogd 

- Ipilimumab + nivolumab zal vanaf 3 jaar na marktintroductie in zijn geheel 

de chemotherapie vervangen 

- Nederlandse patiënten hebben gemiddeld een gelijk gewicht, een gelijke 

lichaamsoppervlakte en gebruiken even lang chemotherapie als de patiënten 

in de CheckMate 743 studie. 

- In deze budgetimpactanalyse wordt er vanuit gegaan dat er geen vial 

sharing plaatsvind. 

- Patiënten stromen gemiddeld halverwege het jaar in. 

- Er wordt uitgegaan van een gemiddelde behandelduur van 3 maanden voor 

chemotherapie en ongeveer 1 jaar voor ipilimumab + nivolumab.  
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3 Budgetimpactanalyse 

 

In de volgende tabellen staat een overzicht van de totale budgetimpact wanneer 

ipilimumab + nivolumab aan het bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd 

bij de indicatie eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal 

mesothelioom.  

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 5 bevat de budgetimpact voor patiënten met epitheloïde tumor histologie; 

tabel 6 betreft de patiënten met niet-epitheloïde tumor histologie. Het gaat in tabel 

5 en 6 om het basecase scenario. In tabel 7 zijn de kosten per subgroep (uit het 

basecase scenario) bij elkaar opgeteld. Tabel 8 bevat het hoge scenario waarbij het 

aantal patiënten met niet-epitheloïde tumor histologie dat systemische therapie 

gebruik met 50% is opgehoogd. Tot slot bevat tabel 9 het totaal van de kosten van 

beide subgroepen in het hoge scenario, in dit scenario zijn de kosten voor de 

epitheloïde subgroep gelijk aan het basis scenario.  

 

Omdat voor nivolumab reeds een financieel arrangement is afgesproken wordt het 

kostenbeslag van ipilimumab apart weergeven in de tabel.  

 

Tabel 5: Basecase: Patiënten met epitheloïde tumor histologie: raming van de totale 

kosten van de toevoeging van ipilimumab + nivolumab aan het behandelarsenaal 

voor eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom 

     Besparingen 

door substitutie 

 

Jaar  Markt-

penetratie 

Aantal 

patiënten 

Totale 

kosten/jaar 

ipilimumab + 

nivolumab  

Totale 

kosten/jaar 

ipilimumab 

Totale 

kosten/jaar 

Te substitueren 

behandeling 

Totale 

kosten/jaar 

inclusief 

substitutie 

1a  50% 84 € 4.722.583 € 2.196.432 € 923.558 € 3.799.025 

1b  -      

1  84 € 4.722.583 € 2.196.432 € 923.558 € 3.799.025 

2a  75%  126 € 7.083.875 € 3.294.648 € 1.385.337 € 5.698.538 

2b  50% 84 € 3.294.903 € 768.751 - € 3.294.903 

2  210  € 10.378.778 € 4.063.399 € 1.385.337 € 8.993.440 

3a  100%  169 € 9.501.388 € 4.419.012 € 1.858.111 € 7.643.277 

3b  75%  126 € 4.942.354 € 1.153.127 - € 4.942.354 

3  295  € 14.443.742 € 5.572.139 € 1.858.111 € 12.585.631 

a: Jaar 1/2/3a geeft de patiënten weer die in dat jaar starten met de behandeling, deze 

patiënten worden 6 maanden behandeld in dat jaar (incident). B: Jaar 1/2/3b geeft de 

patiënten weer die de handeling dat jaar afmaken (prevalent) 
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Tabel 6: Basecase: Patiënten met niet-epitheloïde tumor histologie: raming van de 

totale kosten van de toevoeging van ipilimumab + nivolumab aan het 

behandelarsenaal voor eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal 

mesothelioom 

     Besparingen 

door substitutie 

 

Jaar  Markt-

penetratie 

Aantal 

patiënten 

Totale 

kosten/jaar 

ipilimumab + 

nivolumab  

Totale 

kosten/jaar 

ipilimumab 

Totale 

kosten/jaar 

Te substitueren 

behandeling 

Totale 

kosten/jaar 

inclusief 

substitutie 

1a  50% 28 € 1.574.194 € 732.144 € 307.853 € 1.266.342 

1b  -      

1  28 € 1.574.194 € 732.144 € 307.853 € 1.266.342 

2a  75% 42 € 2.361.292 € 1.098.216 € 461.779 € 1.899.513 

2b  50% 28 € 1.098.301 € 256.250 - € 1.098.301 

2  70 € 3.459.593 € 1.354.466 € 461.779 € 2.997.813 

3a  100%  56 € 3.148.389 € 1.464.288 € 615.705 € 2.532.684 

3b  75% 42 € 1.647.451 € 384.376 - € 1.647.451 

3  98 € 4.795.840 € 1.848.664 € 615.705 € 4.180.135 

a: Jaar 1/2/3a geeft de patiënten weer die in dat jaar starten met de behandeling, deze 

patiënten worden 6 maanden behandeld in dat jaar (incident). B: Jaar 1/2/3b geeft de 

patiënten weer die de handeling dat jaar afmaken. (prevalent) 

 

 

Tabel 7: Basecase scenario: alle patiënten  

 

    Besparingen 

door substitutie 

 

Jaar  Markt-

penetratie 

Totale 

kosten/jaar 

ipilimumab + 

nivolumab  

Totale 

kosten/jaar 

ipilimumab 

Totale 

kosten/jaar 

Te substitueren 

behandeling 

Totale 

kosten/jaar 

inclusief 

substitutie 

1 50% € 6.296.778 € 2.928.576 € 1.231.411 € 5.065.367 

2 75% € 13.838.370 € 5.417.866 € 1.847.116 € 11.991.254 

3 100%  € 19.239.582 € 7.420.802 € 2.473.816 € 16.765.766 

 

 

 

Tabel 8: Hoog scenario: Patiënten met niet-epitheloïde tumor histologie: raming van 

de totale kosten van de toevoeging van ipilimumab + nivolumab aan het 

behandelarsenaal voor eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal 

mesothelioom 

     Besparingen 

door substitutie 

 

Jaar  Markt-

penetratie 

Aantal 

patiënten 

Totale 

kosten/jaar 

ipilimumab + 

nivolumab  

Totale 

kosten/jaar 

ipilimumab 

Totale 

kosten/jaar 

Te substitueren 

behandeling 

Totale 

kosten/jaar 

inclusief 

substitutie 

1a  50% 42 € 2.387.803 € 1.110.546 € 466.964 € 1.920.839 

1b  -      

1  42 € 2.387.803 € 1.110.546 € 466.964 € 1.920.839 

2a  75% 64 € 3.581.704 € 1.665.819 € 700.445 € 2.881.259 

2b  50% 42 € 1.665.948 € 388.691  € 1.665.948 

2  106  € 5.247.652 € 2.054.510 € 700.445 € 4.547.207 
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3a  100%  85 € 4.775.606 € 2.221.092 € 933.927 € 3.841.678 

3b  75% 64 € 2.498.922 € 583.037  € 2.498.922 

3  149  € 7.274.527 € 2.804.129 € 933.927 € 6.340.600 

a: Jaar 1/2/3a geeft de patiënten weer die in dat jaar starten met de behandeling, deze 

patiënten worden 6 maanden behandeld in dat jaar (incident). B: Jaar 1/2/3b geeft de 

patiënten weer die de handeling dat jaar afmaken. (prevalent) 

 

 

Tabel 9: Hoog scenario: alle patiënten  

 

    Besparingen 

door substitutie 

 

Jaar  Markt-

penetratie 

Totale 

kosten/jaar 

ipilimumab + 

nivolumab  

Totale 

kosten/jaar 

ipilimumab 

Totale 

kosten/jaar 

Te substitueren 

behandeling 

Totale 

kosten/jaar 

inclusief 

substitutie 

1 50% € 7.110.386 € 3.306.978 € 1.390.522 € 5.719.865 

2 75% € 15.626.429 € 6.117.909 € 2.085.782 € 13.540.647 

3 100%  € 21.718.269 € 8.376.268 € 2.792.038 € 18.926.231 
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4 Conclusie 

Toepassing van ipilimumab + nivolumab  (Yervoy® + Opdivo®) bij de 

eerstelijnsbehandeling van inoperabel maligne pleuraal mesothelioom zal gepaard 

gaan met kosten die geraamd worden op €16,8 miljoen in het derde jaar na opname 

in het pakket. Dit betreft €12,6 miljoen voor patiënten met epitheloïde tumor 

histologie en €4,2 miljoen voor patiënten met niet-epitheloïde tumor histologie. 

Wanneer er wordt uitgegaan van  extra gebruik van systemische therapie (50% 

extra) bij patiënten met niet-epitheloïde tumor histologie (hoog scenario) komen de 

kosten voor deze groep op €6,3 miljoen. De totale budgetimpact komt in dit 

scenario uit op €18,9 miljoen.   

 

Van bovengenoemde kosten komt een deel voort uit het gebruik van nivolumab, 

waarvoor reeds voor alle huidige en toekomstige indicaties een financieel 

arrangement is afgesloten. De details hierover zijn onbekend, en deze BIA rekent 

daarom met de lijstprijzen. Van de hierboven genoemde €16,8 miljoen komt 

ongeveer €7,4 miljoen voor rekening van ipilimumab.  

 

Naar verwachting worden er in het derde jaar 393 patiënten behandeld met  

ipilimumab + nivolumab. De totale (gemiddelde) behandelkosten per patiënt 

bedragen €95.446.  

 

Er is onzekerheid over het aantal patiënten. Mogelijk wordt ipilimumab + nivolumab 

minder vaak ingezet bij patiënten met het epitheloïde subtype.  

 

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 25 oktober 2021. 
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Samenvatting 

 

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

inhoudelijke toetsing uit te voeren van ipilimumab + nivolumab (Yervoy® + 

Opdivo®) 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.  

 

Ipilimumab + nivolumab is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom. Zorginstituut 

Nederland heeft na advisering door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 

geconcludeerd dat ipilimumab + nivolumab bij de eerstelijnsbehandeling van 

inoperabel maligne pleuraal mesothelioom voldoet aan de stand van de wetenschap 

en praktijk. Na de consultatieronde is door de WAR geconcludeerd dat er alleen voor 

de patiënten met het niet-epitheloïde subtype een meerwaarde kan worden 

vastgesteld ten opzichte van de standaardbehandeling. Alleen voor deze subgroep is 

dan ook een farmaco-economische analyse aan de orde. Deze subgroep is door de 

registratiehouder in een scenario analyse onderzocht. De resultaten die hieronder, 

en in hoofdstuk 3, worden genoemd gelden voor deze specifieke subgroep. Het 

hoofdstuk met de methoden heeft betrekking op de analyse zoals deze door de 

registratiehouder is aangeleverd: dit betreft patiënten met zowel het epitheloïde als 

het niet-epitheloïde subtype. Het Zorginstituut beschikt op dit moment niet over 

gedetailleerde methoden voor specifiek de subgroep van patiënten met het niet-

epitheloïde subtype. Naar verwachting zal de methodiek echter grotendeels overeen 

komen.  

 

Het Zorginstituut is tot de volgende conclusies gekomen (dit betreft patiënten met 

het niet-epitheloïde subtype). 

 

Economische Evaluatie 

De registratiehouder heeft een economische evaluatie uitgevoerd door middel van 

een kostenutiliteitsanalyse. Daarbij is gebruik gemaakt van een partitioned survival 

model. De studieresultaten gemeten over een periode van ongeveer 3 jaar zijn 

geëxtrapoleerd naar een tijdsperiode van 20 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 ipilimumab + nivolumab vergeleken met 

chemotherapie bestaande uit pemetrexed + cisplatine of pemetrexed + 

carboplatine. 

 

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 2,01 QALYs per 

patiënt door inzet van ipilimumab + nivolumab. Bij chemotherapie is dit 0,73 QALYs. 

De totale gemiddelde gezondheidswinst is 1,28 QALYs per patiënt ten opzichte van 

chemotherapie. Voor wat betreft LYG resulteert het model in een gemiddeld aantal 
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LYG van 2,69 door inzet van ipilimumab + nivolumab, bij chemotherapie is dit 1,04 

LYG. De totale gemiddelde gezondheidswinst is 1,65 LYGs per patiënt ten opzichte 

van chemotherapie. 

 

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 €125.725 voor ipilimumab + nivolumab en €37.158 voor chemotherapie. 

De gemiddelde incrementele kosten per patiënt bedragen €88.567. 

 

Kosteneffectiviteit 

De registratiehouder rapporteert incrementele kosteneffectiviteitsratios (ICERs) van 

€53.547 per LYG en van €69.047 per QALY ten opzichte van chemotherapie. 

 

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

variatie van de utiliteiten en de medicijnprijzen.  

 

De resultaten van de probabilistische sensitiviteitsanalyse laten zien dat de kans dat 

ipilimumab + nivolumab kosteneffectief is ten opzichte van chemotherapie bij een 

referentiewaarde van €80.000 per QALY ongeveer 91% is. De ICER op basis van 

1.000 simulaties komt uit op €71.889/QALY. 

 

Eindconclusie 

Zorginstituut Nederland concludeert na advisering door de WAR dat de 

kosteneffectiviteitsanalyse van ipilimumab + nivolumab bij de eerstelijnsbehandeling 

van volwassen patiënten met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom met niet-

epitheloïde tumor histologie van voldoende methodologische kwaliteit is.  

 

Bij een referentiewaarde van €80.000 per QALY is ipilimumab + nivolumab 

kosteneffectief ten opzichte van chemotherapie, de ICER is namelijk €69.047/QALY. 

Als ook de medische kosten in gewonnen levensjaren worden meegenomen dan 

resulteert de ICER in €71.746 per QALY – dit heeft dus weinig invloed op de ICER. 

Bij het berekenen van de ICER is uitgegaan van de lijstprijzen van beide 

geneesmiddelen. Voor nivolumab is een financieel arrangement afgesproken 

waardoor de daadwerkelijke prijs lager ligt.  

 

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 zijn opgelost na consultatie bij de registratiehouder. De overige 

kritiekpunten staan vermeld in het rapport. 

 

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 25 oktober 2021. 
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Afkortingen 
 

 

AE  Adverse Events 

CEAC  Cost-effectiveness acceptability curve 

CI  Confidence Interval 

EVPI  Expected value of perfect information 

HR  Hazard Rate 

ICER  Incremental cost-effectiveness ratio/incrementele kosteneffectiviteitsratio 

KM  Kaplan Meier 

LYG  Life-year gained/gewonnen levensjaar 

MPM  Maligne pleuraal mesothelioom 

OS  Overall Survival 

PFS  Progression Free Survival 

PSA  Probabilistic Sensitivity Analysis/probabilistische gevoeligheidsanalyse  

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

SE  Standaard Error 

TTNT  Time To Next Treatment 

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 

ipilimumab + nivolumab (Yervoy® + Opdivo®) voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom met niet-

epitheloïde tumor histologie. 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 ipilimumab + nivolumab. De geregistreerde indicatie 

luidt als volgt: ‘Ipilimumab is in combinatie met nivolumab geïndiceerd voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met inoperabel maligne pleuraal 

mesothelioom.’1,2 

1.2 Aandoening en verloop van de ziekte 

Het mesothelioom, ook wel borstvlieskanker of asbestkanker, is een kwaadaardige 

vorm van kanker uitgaande van de vliezen van de borstkas en longen en/of 

luchtwegen. Mesothelioom heeft de naam asbestkanker gekregen omdat er in 85% 

van de gevallen een blootstelling aan asbestvezels is geweest. 

 

De volgende histologische subtypes zijn relevant: 

- epitheloïde mesothelioom (60-80%; betere prognose en reageert beter op 

beschikbare behandeling) 

-  niet-epitheloïde mesothelioom  

  - sarcomateuze type (<10-20%; meest agressieve type) 

- befasische type (10-30%; gemengd mesothelioom; bevat zowel epitheloïde 

  als sarcomateuze cellen) 

 

De meest voorkomende klachten bij mesothelioom zijn pijn of een onaangenaam 

gevoel in de borstkas, kortademigheid of stuggere ademhaling, hoesten en moeite 

met bewegen van de borstkas. In een latere fase krijgen veel patiënten een 

slechtere conditie. De klachten nemen dan toe. Ook kunnen vermoeidheid en 

gewichtsverlies optreden. De levensverwachting na diagnose is ongeveer 1 jaar.  

1.3 Epidemiologie 

Jaarlijks worden ruim 500 patiënten gediagnostiseerd met mesothelioom. In 2018 
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waren dit 583 patiënten. De meerderheid van de diagnoses van mesothelioom zijn 

terug te voeren op beroepsmatige blootstelling aan asbest. Hiervan is ongeveer 

94% pleuraal en 6% peritoneaal, dus in 2018 werden naar schatting 548 patiënten 

(583*94%) gediagnostiseerd met pleuraal mesothelioom.3,4 

1.4 Onderzoeksvraag 

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

toepassing van ipilimumab + nivolumab in de dagelijkse klinische praktijk 

kosteneffectief is, dat wil zeggen dat de investering in ipilimumab + nivolumab in 

verhouding staat tot de gezondheidswinst en eventuele financiële besparingen die 

het bewerkstelligt. 

 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden wordt de incrementele 

kosteneffectiviteitsratio van ipilimumab + nivolumab ten opzichte van de 

standaardbehandeling (chemotherapie: pemetrexed + cisplatine/carboplatine) 

bepaald.  

 

Omdat er alleen voor de subgroep van patiënten met niet-epitheloïde tumor 

histologie een meerwaarde is vastgesteld ten opzichte van de 

standaardbehandeling, moet de analyse specifiek deze groep betreffen. De 

registratiehouder heeft dit in een scenario analyse onderzocht. 
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2 Methoden 

Onderstaande methoden hebben betrekking op zowel patiënten met epitheloïde als 

niet-epitheloïde tumor histologie. De methoden zijn niet apart beschikbaar voor 

alleen patiënten met niet-epitheloïde tumor histologie. 

 

2.1 Patiëntenpopulatie 

De CheckMate 743 is de pivotal studie die als uitgangspunt wordt genomen voor het 

opstellen van het model.5 In deze studie staat de volgende patiëntgroep centraal: 

volwassen patiënten met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom. De CheckMate 

743 is een gerandomiseerd, open-label, direct vergelijkend onderzoek met als doel 

om de effectiviteit en de veiligheid van ipilimumab + nivolumab als 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met inoperabel maligne pleuraal 

mesothelioom te onderzoeken. Zie tabel 1 voor de patiëntkenmerken.  

  

Tabel 1 Patiëntkenmerken van de CheckMate 743 studie

 
 

Een Nederlandse adviesraad, bestaande uit onder andere Nederlandse longartsen, 

heeft aangegeven dat de patiënten in de CheckMate 743 studie representatief zijn 

voor de patiënten die in Nederland behandeld zullen worden. Dit blijkt ook uit de 

vergelijking in het farmacotherapeutisch rapport.  

 

Conclusie patiëntenpopulatie:  

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

farmaco-economische analyse.  
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2.2 Interventie 

De aanbevolen dosering voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom (MPM) is 1 mg/kg ipilimumab 

toegediend als intraveneuze infusie elke 6 weken in combinatie met 360 mg 

nivolumab toegediend als intraveneuze infusie elke 3 weken.1,2 Het wordt 

aanbevolen om de behandeling voort te zetten tot ziekteprogressie, onacceptabele 

toxiciteit of tot maximaal 2 jaar bij patiënten zonder ziekteprogressie. 

 

Conclusie interventie: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de gedefinieerde interventie.  

2.3 Vergelijkende behandeling 

De behandeling met ipilimumab + nivolumab wordt vergeleken met chemotherapie 

bestaande uit de combinatie pemetrexed + cisplatine of pemetrexed + carboplatine. 

De eerste keus eerstelijns chemotherapie bij het mesothelioom in Nederland is de 

combinatie pemetrexed/cisplatine. Pemetrexed/carboplatine of pemetrexed 

monotherapie zijn alternatieven als er contra-indicaties zijn voor behandeling met 

cisplatine. 

 

In de CheckMate 743 studie kregen alle patiënten pemetrexed. Daarnaast kreeg na 

randomisatie ongeveer 1/3 cisplatine en 2/3 carboplatine.5 Van de patiënten die 

initieel startten met cisplatine, switchte ongeveer 1/3 na de eerste dosis naar 

carboplatine.  

 

Conclusie vergelijkende behandeling 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de vergelijkende behandeling. 

2.4 Klinische uitkomsten 

Hiervoor wordt de CheckMate 743 wederom als uitgangspunt genomen.5 De 

belangrijkste klinische uitkomsten voor het model zijn progressievrije overleving 

(PFS), algehele overleving (OS), tijd tot de volgende behandeling (TTNT) en het 

vóórkomen en de duur van bijwerkingen (AEs). De primaire analyses (gepubliceerd 

in Baas et al. 2021)5 betreffen de data met een ‘cut-off’ van april 2020. Hieronder 

worden allereerst de PFS en OS besproken, TTNT en AEs komen in een latere 

paragraaf aan bod.  

 
PFS 

De mediane PFS was in beide behandelgroepen vergelijkbaar: 6,8 maanden in de 

ipilimumab + nivolumab groep en 7,2 maanden in de chemotherapie groep (HR 

1,00; 95% CI: 0,82-1,21). In figuur 1 is te zien dat de Kaplan-Meier (KM) curves na 

8 maanden kruisen. Het lijkt erop dat er een snellere initiële respons is op 

chemotherapie terwijl de respons op immunotherapie eerst op gang moet komen.  

 

OS 

Na een minimale follow-up van 22,1 maanden zorgde behandeling met ipilimumab 

+ nivolumab t.o.v. chemotherapie voor een statistisch significante reductie van het 

risico op overlijden met 26%: mediane OS 18,1 maanden (95% CI: 16,8-21,4) vs. 

14,1 maanden (95% CI: 12,4-16,2), HR 0,74 (95% CI: 0,60-0,91). Na 2 jaar was 

41% van de patiënten in de ipilimumab + nivolumab groep nog in leven vs. 27% 

van de patiënten in de chemotherapie groep. Zie figuur 2 voor de Kaplan-Meier 

curves.   
 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor ipilimumab (Yervoy®) + nivolumab (Opdivo®) bij de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom | 26 oktober 2021 

 

2021033950 Pagina 13 van 33 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 1: PFS van nivolumab + ipilimumab en chemotherapie zoals geobserveerd in 

de CheckMate 743 studie.  

 

 

 

 
 

Figuur 2: OS van nivolumab + ipilimumab en chemotherapie zoals geobserveerd in de 

CheckMate 743 studie.  
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Belangrijk om hierbij op te merken is dat er – voor wat betreft OS - enkele 

verschillen zijn gevonden tussen vooraf gedefinieerde subgroepen. Zo werd er geen 

behandeleffect gevonden bij patiënten vanaf 75 jaar. Daarnaast zijn er grote 

verschillen gevonden op basis van tumor histologie: het behandeleffect is veel 

groter voor patiënten met het niet-epitheloïde subtype vs. het epitheloïde subtype. 

Hoewel beide groepen goed reageren op de combinatie ipilimumab + nivolumab, 

reageren patiënten met het niet-epitheloïde subtype veel slechter op 

chemotherapie. Derhalve is het verschil in OS voor deze subgroep (niet-epitheloïde) 

veel groter, zie ook figuur 3. De mediane OS voor patiënten met epitheloïde en niet-

epitheloïde tumor histologie was in de ipilimumab + nivolumab respectievelijk 18,7 

en 18,1 maanden en in de chemotherapie groep respectievelijk 16,5 en 8,8 

maanden. 

 

 

 
 

 
 
Figuur 3: Bovenste deel: OS voor patiënten met het epitheloïde subtype, onderste 
deel: OS voor patiënten met het niet-epitheloïde subtype. Het onderste figuur toont 
een veel groter behandeleffect.  
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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 tijdshorizon van 20 jaar. 

Patiënten starten in het model als zij 68 jaar zijn, dus na 20 jaar is het grootste deel 

overleden. Het Zorginstituut gaat akkoord met deze tijdshorizon.  

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 ipilimumab + nivolumab aan te kunnen 

tonen. 

2.7 Economisch model 

2.7.1 Modelstructuur en gezondheidstoestanden 

In figuur 4 is de modelstructuur weergegeven. Er is gebruikt gemaakt van een 

partitioned survival model met 3 gezondheidstoestanden. De transities tussen de 

gezondheidstoestanden zijn bepaald op basis van de PFS en OS uit de CheckMate 

743 studie. 

 

 

 
 

Figuur 4: Modelstructuur van het partitioned survival model voor ipilimumab + 

nivolumab bij eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met inoperabel 

maligne pleuraal mesothelioom. 

 

2.7.2 Cyclusduur en modelinstroom 

De cyclusduur is 1 week. Patiënten starten in de PFS gezondheidstoestand. 

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.6 Dit is ook zo gedaan in het model.  

2.7.4 Discontering 

Discontering is gedaan zoals geadviseerd in de richtlijnen voor farmaco-economisch 

onderzoek. Toekomstige kosten zijn gedisconteerd met 4% en toekomstige effecten 

zijn gedisconteerd met 1,5%. 

 

Conclusie: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de analyse techniek. 
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2.8 Inputgegevens 

2.8.1 Transitiekansen en extrapolatie 

Voor het bepalen van de transities in het model zijn met name data gebruikt uit de 

CheckMate 743 studie. Het gaat daarbij in eerste instantie om de data zoals 

gepubliceerd in het artikel van Baas et al.5 Daarnaast worden echter ook gegevens 

gebruikt met een latere ‘cut-off’, namelijk die van mei 2021 (i.p.v. april 2020). Dit 

betreft een follow-up van ongeveer 3 jaar. Deze meer recente gegevens worden 

gebruikt ter validatie van de OS extrapolatie.  

 

Naast de data uit CheckMate 743 worden er ook gegevens gebruikt uit een eerdere 

fase 3 studie waarin pemetrexed + cisplatine werd onderzocht bij patiënten met 

dezelfde aandoening (dit is de MAPS studie).7 Deze studie heeft een lange follow-up 

van 80 maanden en kan daarom goed gebruikt worden voor de validatie van de OS 

extrapolatie. Tot slot worden gegevens gebruikt uit de Surveillance, Epidemiology 

and End Results (SEER) database.8 Dit is een groot Amerikaans register met 

gegevens rond overleving van patiënten met kanker, met een follow-up tot wel 19 

jaar.  

 

In tabel 2 zijn de belangrijkste kenmerken van de patiënten weergeven. Er zijn geen 

grote verschillen tussen de MAPS, SEER en CheckMate 743 studie voor de 

patiëntkenmerken.  

 

Tabel 2: baseline kenmerken patiënten in MAPS, SEER en Checkmate 743 studies 

 

 CheckMate 7435 MAPS7 SEER8 

Aantal patiënten (n)   605 448 5.937 

Niet eerder behandeld  100% 100% 57% 

Behandelingen Ipilimumab + 

nivolumab vs 

pemetrexed + 

cisplatin/carboplatin 

Bevacizumab + 

pemetrexed + 

cisplatin/carboplatin 

vs pemetrexed + 

cisplatin/carboplatin 

Geen behandeling 

en chemotherapie 

Man 77% 95% 79% 

Mediane leeftijd, jaar  69 65,7  

Gemiddelde leeftijd, 

jaar 

  71,7 

Epitheloïde histologie  76% 81% - 

Non-epitheloïde 

histologie 

24% 19% - 

ECOG PS 

0-1 

2 

 

100% 

0% 

 

97% 

3% 

 

- 

- 

Stadium 

1 

2 

3 

4 

 

5,5% 

7,5% 

34,5% 

51% 

 

- 

- 

- 

- 

 

20,7% 

15,4% 

20,4% 

43,5% 

 

In grote lijnen bestond de aanpak vervolgens uit de volgende stappen: de 

proportional hazard assumptie werd getoetst om te besluiten of er aparte modellen 

voor de survivalcurves van beide behandelarmen moesten worden gefit. Vervolgens 

werden verschillende parametrische survival modellen (o.a. Weibull, exponentieel, 

lognormaal, log-logistisch, Gompertz en spline modellen) statistisch en visueel 
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getoetst op hun fit op de Kaplan Meier curves. De beste fit werd gekozen voor de 

base case.  

 

PFS 

Zowel de visuele inspectie (log-cumulative hazards plot & Schoenfeld residuals plot) 

als de statistische toets omtrent proportional hazards tonen aan dat er geen sprake 

is van proportionaliteit. De registratiehouder heeft daarom aparte modellen gefit per 

behandelarm.  

 

Voor wat betreft de chemotherapie behandelarm lijken verschillende modellen een 

vrij goede fit te geven van de data. De meeste modellen overschatten echter het 

aantal patiënten dat na enkele jaren nog progressievrij is. In de Checkmate 743 

studie had iedereen uit de chemotherapie groep na 3 jaar progressie vertoond, de 

modellen schatten echter in dat er na 3 jaar nog een klein percentage patiënten 

progressievrij is. De registratiehouder selecteert uiteindelijk een log-logistisch 

model, welke na 3 jaar nog een inschatting maakt van 2,8% progressievrij. Dit lijkt 

een kleine overschatting te zijn van de data die is geobserveerd in de CheckMate 

743 studie.  

 

 
Figuur 5: Geobserveerde (stippellijnen) en gemodelleerde PFS curves voor patiënten 

behandeld met ipilimumab + nivolumab en chemotherapie. Er is een spline 1 odds 

model geselecteerd.  

 

Voor de ipilimumab + nivolumab en de chemotherapie behandelarm selecteert de 

registratiehouder een spline 1 odds model op verzoek van het Zorginstituut. Het 

Zorginstituut heeft hierom verzocht omdat bij dit model voor beide behandelarmen 

eenzelfde model gekozen kan worden met behoud van goede statistische fit.  
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OS 

Hoewel de statistische test geen blijk gaf van non-proportionaliteit, heeft de 

registratiehouder toch, met name op basis van visuele inspectie, gekozen voor het 

fitten van onafhankelijke modellen per behandeling. Leden van de ‘Global advisory 

board’ (internationale bijeenkomst met experts op het gebied van HTA) gaven aan 

dat zij zich hierin konden vinden, maar dat er ook analyses uitgevoerd moesten 

worden waarbij wel wordt uitgegaan van hetzelfde model.    

 

Voor de chemotherapie behandelarm heeft de registratiehouder allereerst een 

referentiecurve geconstrueerd. Dit is een KM curve die is gebaseerd op 3 

databronnen: het eerste deel (tot 2 jaar) komt van de CheckMate 743 studie, het 

tweede deel (2-6 jaar) is gebaseerd op de MAPS7 studie en het derde en laatste deel 

op de SEER8 database. Vervolgens heeft de registratiehouder diverse modellen gefit 

op de KM data van de chemotherapie behandelarm. Tot slot is op basis van de 

statistische fit en de vergelijking tussen het model en de referentiecurve (met name 

voor de langetermijnextrapolatie) een keuze gemaakt voor het best passende 

model: een log-logistisch model.  

 

 
Figuur 6: Geobserveerde (in oranje) en gemodelleerde OS curves voor patiënten 

behandeld met chemotherapie. In rood ook de referentiecurve. Er is een log-logistisch 

model geselecteerd.  

 

Voor de ipilimumab + nivolumab behandelarm komt de registratiehouder uit op een 

log-logistisch model. Dit model geeft allereerst een goede statistische fit met de trial 

data. Bovendien toont dit model een iets betere overleving dan het model voor de 

chemotherapie behandelarm – dit werd door de Global advisory board aangegeven 

als een belangrijk punt.   

 

Tot slot wordt de algehele overleving van de patiënten in het model begrensd door 

de gemiddelde overleving van de Nederlandse bevolking. De overleving van de 

patiënten in het model kan dus niet langer zijn.  

 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de gekozen extrapolaties. 
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Figuur 7: Geobserveerde (in geel) en gemodelleerde OS curves voor patiënten 

behandeld met nivolumab + ipilimumab. Er is een log-logistisch model geselecteerd.  

 

 

Behandelduur 

Voor het vaststellen van de behandelduur is gebruik gemaakt van de data uit de 

studie. Omdat deze gegevens reeds volledig zijn, is extrapolatie niet nodig. De 

behandeling met ipilimumab + nivolumab duurt maximaal 24 maanden,1,2 het 

gemiddelde lag in de CheckMate studie op iets minder dan een jaar.5 De 

behandeling met chemotherapie duurt maximaal 4-6 maanden, het gemiddelde lag 

in de CheckMate studie op 3 maanden.  

2.8.2 Utiliteiten 

Voor het bepalen van de utiliteiten van de gezondheidstoestanden heeft de 

registratiehouder wederom de CheckMate 743 als uitgangspunt genomen.5 In deze 

studie is gebruik gemaakt van de EQ-5D-3L vragenlijst. Deze vragenlijst werd 

regelmatig afgenomen: de eerste periode na elke toediening, en daarna nog elke 6 

tot 12 weken. Ongeveer 80% van de patiënten completeerde de vragenlijsten.  

In tabel 3 staan de utiliteiten per behandelarm, uitgesplitst in progressievrij en 

progressie. De utiliteiten zijn aangepast naar het Nederlandse tarief. In de basecase 

wordt uitgegaan van behandelspecifieke utiliteiten.  

 

Tijdens de consultatiefase heeft de registratiehouder extra informatie aangeleverd 

over de utiliteiten, deze staan ook meer uitgebreid beschreven in het 

farmacotherapeutisch rapport. Helaas ontbreekt hierbij informatie over hoe de 

utiliteiten per gezondheidstoestand zijn bepaald.  

 

Tabel 3: Utiliteiten per gezondheidstoestand in het model. 

 

 Ipilimumab 

+nivolumab  

Chemotherapy Gemiddelde voor beide 

armen (gebruikt in 

gevoeligheidsanalyses) 

Gezondheidstoestand  

Progressievrij  0,767 (SE 0,010)   0,763 (SE 0,011)   0,765 (SE 0,010)  

Progressie 0,695 (SE 0,012)   0,634 (SE 0,013)   0,664 (SE 0,010)  
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In het model worden ook disutiliteiten als gevolg van bijwerkingen toegepast. Het 

betreft bijwerkingen van graad 3 of hoger en met een incidentie van minimaal 2% in 

één van de behandelarmen. Zie tabel 4 voor de bijwerkingen, en het 

incidentiepercentage. Er wordt voor de bijwerkingen een duur van ofwel 20 ofwel 30 

dagen aangehouden. In tabel 5 staan de disutiliteiten die worden aangehouden. 

Deze disutiliteiten worden éénmalig bij de eerste cyclus verwerkt.  

 

Tabel 4: Bijwerkingen die in het model zijn meegenomen. 

 

 Ipilimumab + nivolumab  Chemotherapy 

Neutropenia   0,7%  15,1%  

Anaemia  0,3%  11,3%  

Diarrhoea  3,3%  0,7%  

Asthenia  0,0%  4,2%  

Lipase increased   4,3%  0,4%  

Thrombocytopenia   0,7%  3,5%  

Nausea  0,3%  2,5%  

Vomiting  0,0%  2,1%  

Amylase increased   2,3%  0,0%  

Leukopenia  0,0%  2,8%  

 

Tabel 5: Disutiliteiten van bijwerkingen die in het model zijn meegenomen   

 

Adverse event  QALY decrement  SE  Reference  

Neutropenia  0,090  0,015   Nafees et al, 20089  

Anaemia  0,125  0,013   Lloyd et al, 200810 

Diarrhoea  0,047  0,016   Nafees et al, 20089 

Asthenia  0,073  0,018   Assumed to be the same as fatigue 

Lipase increased   0,000  0,000   Assumption  

Thrombocytopenia   0,184  0,018   Attard et al, 201411 

Nausea  0,048  0,016   Nafees et al, 20089 

Vomiting  0,048  0,016   Nafees et al, 20089 

Amylase increased   0,000  0,000   Assumption  

Leukopenia  0,090  0,016   Assumed same as neutropenia 

 

2.8.3 Kosten 

Uitgaande van het maatschappelijk perspectief kunnen er drie kostencategorieën 

worden onderscheiden, namelijk kosten binnen de gezondheidszorg, kosten van 

patiënten en familie en kosten in andere sectoren.  

 

De registratiehouder heeft kosten binnen de gezondheidszorg, patiënt en 

familiekosten, en kosten in andere sectoren meegenomen in het model.  

 

De kosten zijn uitgedrukt in euro’s en gecorrigeerd voor inflatie voor het jaar 2021. 

 

Kosten binnen de gezondheidszorg 

Binnen de kostencategorie kosten binnen de gezondheidzorg vallen twee soorten 

kosten. De eerste soort kosten bestaan uit alle zorgkosten die rechtstreeks verband 

houden met of beïnvloed worden door de preventie, diagnostiek, therapie, 

revalidatie en verzorging van de ziekte of behandeling. De kosten van de 

behandeling van bijwerkingen van een interventie behoren ook in deze 

kostencategorie. De tweede soort kosten bestaan uit alle zorgkosten die zich 
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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. 

 

In tabel 6 staan de kosten gerelateerd ziektemanagement. De input hiervoor komt 

van klinische experts en de Kostenhandleiding.12  

 

In tabel 7 staan de medicijnkosten. Er wordt hier rekening gehouden met eventuele 

spillage. Voor pemetrexed/cisplatin of pemetrexed/carboplatin wordt een 

verhouding van respectievelijk 34% en 66% aangehouden, zoals geobserveerd in de 

CheckMate 743 studie. Voor intraveneuze toedieningen wordt uitgegaan van 

aanvullende kosten van €313,99 per toediening – dit is overgenomen uit een eerder 

rapport van het Zorginstituut omtrent durvalumab.   

 

Tabel 6: Kosten gerelateerd aan ziektemanagement. 

 

Resource Frequency per week  Unit cost, €  Total cost per week, € 

PF state    

Outpatient visit 0,25 141,61 35,40 

Chest radiography  0,13 34,93 4,37 

CT scan (chest) 0,08 155,55 12,96 

CT scan (abdomen)  0,08 85,82 7,15 

Total costs per week €59,88 

PD state    

Outpatient visit 0,56 141,61 78,67 

CT scan (chest) 0,25 34,93 8,73 

GP home visit 0,17 155,55 25,93 

Total costs per week €127,63 

Terminal state    

End of life costs  1.0 € 4.564,42  One-off at last cycle 

 

Tabel 7: Geneesmiddelkosten. 

 

Drug  Dose  Volume  Cost per 

vial/pack 

Dose Cost per 

dose, € 

Nivolumab  10 mg/ml  24 ml  € 2.430,15  360 mg Q3W, up to 2 

years* 

€ 3.645,24 

10 ml  € 1.012,56 

4 ml  € 450,03 

Ipilimumab  5 mg/ml  40 ml  € 13.074,00  1 mg/kg Q6W, up to 2 

years 

€ 6.536,98 

10 ml  € 3.268,49 

Pemetrexed* 25 mg/ml  40 ml  € 2.493,75  500 mg/m2 Q3W for 6 

cycles 

€ 2.508,40 

20 ml  € 1.254,20 

4 ml  € 259,47 

Cisplatin  1 mg/ml  100 ml  € 41,67  75 mg/m2 Q3W for 4 

cycles 

€ 21,24 

50 ml  € 20,82 

25 ml  € 10,40 
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10 ml  € 4,14 

Carboplatin  10 mg/ml  60 ml  € 183,63  550 mg/m2 Q3W for 4 

cycles 

€ 111,09 

45 ml  € 137,72 

15 ml  € 45,90 

5 ml  € 15,30 

* This dosing scheme is in line with the SmPC for this indication  
** 33% in combination with cisplatin and 67% carboplatin  

Mg: Milligram, M2: Square meter, Q2W: Every two weeks, Q3W: Every three weeks, Q6W: 

Every 6 weeks 

 

Een volgende kostenpost zijn de monitoringskosten. Het gaat daarbij onder andere 

om bloedonderzoek en het testen van de nierfunctie. De frequentie van deze 

kostenposten is 1x per 4 weken. De prijzen variëren van €2 tot €13 per stuk.  

 

Relevant zijn ook nog de kosten gerelateerd aan bijwerkingen, deze staan in tabel 8. 

In totaal komen deze kosten uit op €130 voor ipilimumab + nivolumab en €724 voor 

chemotherapie.  

 

Tabel 8: Kosten gerelateerd aan bijwerkingen. 

 

AEs Cost per episode  Reference 

Neutropenia  € 1.404,61 Bouwmans, 200613 

Anaemia € 1.969,63 Bouwmans, 200613 

Diarrhoea € 1.903,93 Mickish, 201014 

Asthenia € 755,65 Mickish, 201014 

Lipase increased  € 332,47 Campone, 201215 

Thrombocytopenia  € 3.701,52 Bouwmans, 200613 

Nausea € 1.319,37 Mickish, 201014 

Vomiting € 1.319,37 Mickish, 201014 

Amylase increased  € 332,47 Campone, 201215 

Leukopenia € 1.898,06 Mickish, 201014 

 

 

Het model houdt ook rekening met kosten van tweedelijnsbehandelingen. Het 

percentage patiënten dat een tweedelijnsbehandeling krijgt, en de verdeling over de 

verschillende geneesmiddelen, is overgenomen uit de CheckMate 743 studie.5 

Tijdens deze behandeling zijn er, net als bij de eerstelijnsbehandeling, kosten 

gerelateerd aan monitoring en ziektemanagement. De details hieromtrent zijn niet 

in dit rapport opgenomen.  
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Tabel 9: Tweedelijnsbehandelingen in het model.  

 

Second-line treatment  Ipilimumab + nivolumab  Chemotherapy 

Proportion of patients receiving 

subsequent treatment 

44,2% 40,7% 

Nivolumab  2,2% 17,5% 

Ipilimumab 0,6% 1,3% 

Pembrolizumab 0,6% 7,3% 

Bevacizumab 6,2% 3,4% 

Carboplatin 27,7% 16,7% 

Cisplatin 12,5% 3,4% 

Pemetrexed 37,7% 20,5% 

Gemcitabine 7,8% 19,2% 

Vinorelbine 4,7% 10,7% 

 

 

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.  

 

De registratiehouder houdt in het model rekening met reiskosten. Deze liggen 

tussen de €18 en €26 per bezoek aan het ziekenhuis.12  

 

Er wordt in het model ook rekening gehouden met kosten gerelateerd aan 

mantelzorg. Het gaat dan om 8 uur mantelzorg per week in de progressievrije 

toestand en 12 uur na progressie. De frequentie van mantelzorg zoals aangehouden 

in het huidige model komt overeen met de frequentie in vergelijkbare modellen die 

het Zorginstituut recentelijk heeft beoordeeld. De kosten hiervoor zijn per uur 

€15,30.  

 

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. Het model houdt geen rekening met productiviteitsverliezen omdat de 

patiënten in het model reeds de pensioenleeftijd hebben bereikt wanneer zij het 

model instromen (68 jaar).   
 

2.8.4 Modelaannames 

In tabel 10 worden de aannames weergegeven zoals gerapporteerd door de 

registratiehouder.  
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Tabel 10: Aannames overgenomen uit het dossier van de registratiehouder.  

 

Model 

inputs 

Data 

gaps/assumption 

Impact on 

ICER 

Explanation 

Subsequent 

treatment 

Duration of subsequent 

treatments is based on 

the mean duration of 

treatment for advanced 

MPM patients treated 

with 2L systemic therapy 

Medium/high 

impact 

In CheckMate 743, 44,2% of patients 

on ipilimumab plus nivolumab received 

2L treatment and 40,7% of patients on 

pemetrexed plus cisplatin/carboplatin. 

Based on literature, subsequent 

treatment duration was assumed to be 

2,4 months.  

In CheckMate 743, a larger proportion 

of patients on pemetrexed plus 

cisplatin/carboplatin received IO 

treatment. This has a differential 

impact on subsequent treatment costs 

and on the ICUR. The base-cases 

includes this as this is in line with the 

clinical outcomes observed in the 

study. A scenario analysis is 

conducted, excluding 2L IO costs. 

Disease 

management 

costs 

PF and PD costs are 

applied as a constant 

cost 

Medium 

impact 

Disease management can make a 

significant contribution to the total 

incremental cost based on country 

specific management of  MPM 

Assuming these costs are constant is a 

simplified approach. There is 

insufficient evidence to amend this 

assumption 

Compliance  The model assumes that 

compliance to treatment 

in CheckMate 743 is 

reflective of the real 

world 

Medium to 

low impact 

Traditionally, compliance rates seen 

within clinical trials are higher than 

those seen in a real-world setting. 

However, the expected compliance of 

ipilimumab plus nivolumab, is not yet 

established. Given that this concerns 

IV treatments, it is assumed that the 

compliance seen in CheckMate 743 is 

reflective of the real-world setting 

AEs It is assumed that all AE 

costs are applied as a 

one-off cost in the first 

cycle of the model 

Low impact  For AEs which do not occur within the 

first year, or which are ongoing, their 

application in the model in the first 

cycle may over-estimate costs and 

disutility due to discounting 

QoL Treatment-specific 

health state utilities are 

included in the base case 

analysis 

Low impact  The utility values based on EQ-5D-3L 

were derived from the CheckMate 743 

using Dutch tarrifs. 
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2.9 Validatie 

2.9.1 Validatie van het conceptuele model en input data 

Het model heeft een vrij standaard structuur welke passend lijkt bij het ziektebeeld. 

De relatief korte cyclusduur (1 week) past ook bij het ziektebeeld waarbij patiënten 

snel kunnen verslechteren en nieuwe zorg nodig hebben.  

 

De registratiehouder heeft zowel een internationale als nationale adviesraad 

georganiseerd. Daarbij is onder andere advies gevraagd omtrent behandelregimes, 

klinische uitkomsten, utiliteiten, zorggebruik en alternatieve modelopties. Er is ook 

informatie verzameld over relevante externe databronnen zoals de MAPS trial.  

De Nederlandse adviesraad heeft ook specifiek input gegeven over de 

vergelijkbaarheid van de patiënten in de CheckMate 743 studie ten opzichte van de 

Nederlandse patiënten. Deze zijn goed vergelijkbaar. Het ligt (volgens deze 

adviesraad) wel in de lijn der verwachting dat er in Nederland een groter aandeel 

van de patiënten die behandeld worden met ipilimumab + nivolumab het niet-

epitheloïde subtype zullen hebben. De verhouding is mogelijk eerder 60%/40% voor 

epitheloïde vs. niet-epitheloïde  (in plaats van 75%/25%). In een scenario analyse 

heeft de registratiehouder dit percentage aangehouden en de resultaten van de 

verschillende subgroepen dus op een andere manier gewogen.   

2.9.2 Technische validatie 

Er heeft een uitgebreide technische validatie plaatsgevonden waarbij gebruik is 

gemaakt van de TECH-VER lijst.16 Met behulp van deze lijst kan het model op enkele 

tientallen punten technisch gecheckt worden. De uitkomsten van deze validatiestap 

zijn toegevoegd als bijlage bij het ingediende rapport van de registratiehouder. Uit 

deze check zijn geen bijzonderheden gekomen.  

2.9.3 Output validatie 

De registratiehouder heeft de resultaten van het model uitgebreid vergeleken met 

data uit andere bronnen, zoals vergelijkbare klinische studies (met chemotherapie) 

en een register in de Verenigde Staten.7,8 Deze externe bronnen hebben een rol 

gespeeld bij de keuze voor onder andere het model voor de algehele overleving.   

2.10 Gevoeligheids- en scenarioanalyses 

In een gevoeligheidsanalyse wordt nagegaan wat de impact is van de variabelen op 

de resultaten en wordt de robuustheid van de resultaten vastgesteld. In geval van 

een modelstudie waaraan aannames ten grondslag liggen is per definitie sprake van 

onzekerheid en is het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses een vereiste. 

2.10.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 

De registratiehouder geeft aan de volgende variabelen meegenomen te hebben in 

de univariate gevoeligheidsanalyses: 

- lichaamsgewicht en lichaamsoppervlak 

- kosten in de verschillende sectoren 

- utiliteiten 

- leeftijd van de patiënt 

- man/vrouw verdeling 

- disutiliteiten 

2.10.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 

De registratiehouder geeft aan dat alle parameters waarover onzekerheid bestaat 

zijn opgenomen in de PSA. Voor de PSA heeft de registratiehouder 1000 simulaties 

gerund.  
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2.10.3 Scenarioanalyses 

Er zijn verschillende relevante scenario analyses gerund door de registratiehouder. 

Hieronder worden de meest belangrijke analyses kort samengevat. 

 

− Tumor histologie: Aparte analyse voor patiënten met het epitheloïde en niet-

epitheloïde subtype. 

− Verdeling tumor histologie: In plaats van een verdeling van 75% epitheloïde  

en 25% niet-epitheloïde is een verdeling van 60%/40% aangehouden. Deze 

verdeling zou – volgens Nederlandse expert opinie – beter de Nederlandse 

situatie reflecteren.  

− Verschillende modellen voor PFS en OS, waaronder ook een ‘piecewise’ 

benadering waarbij voor het eerste deel van de curve wordt uitgegaan van de 

KM uit de studie, en voor de rest van de curve een model wordt gefit.  

− Indirect medische kosten geïncludeerd. 

− Utiliteiten: Gelijke utiliteiten voor de twee behandelarmen in de PFS 

gezondheidstoestand.   

− Prijskorting: Een scenario waarbij de kosten voor nivolumab met 11,38% zijn 

gedaald, dit is in een eerder rapport van het Zorginstituut ook zo gedaan.  

 

Het Zorginstituut had graag nog een aanvullend scenario willen zien. In de 

notulen van de Nederlandse Adviesraad wordt gesproken over de mogelijke 

combinatie van ipilimumab + nivolumab met chemotherapie. De registratiehouder 

geeft aan dit een dergelijk scenario niet mogelijk is omdat geen onderzoek is 

gedaan naar de behandelcombinatie.  

2.10.4 Value Of Information (VOI) analyse 

De registratiehouder heeft geen VOI analyse uitgevoerd – dit is ook niet verplicht.  

 

Discussie validatie en gevoeligheidsanalyses 

De analyses zijn grotendeels in orde.  

 

2.11 Literatuurstudie 

De registratiehouder heeft een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd in de 

databases van o.a. Medline, Embase, Cochrane en EconLit. De aanpak die daarbij 

gehanteerd wordt staat uitgebreid beschreven.  

 

De registratiehouder heeft gezocht naar publicaties omtrent de aandoening, 

uitkomsten en studie design. Ook is er gezocht naar publicaties met betrekking tot 

gezondheidseconomische modellen. Het Zorginstituut had graag nog informatie 

gekregen over de datum waarop deze literatuurstudie heeft plaatsgevonden.  
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3 Resultaten farmaco-economische evaluatie 

Onderstaande resultaten hebben alleen betrekking op de subgroep van patiënten 

met niet-epitheloïde tumor histologie. Deze resultaten zijn verkregen door in het 

model van de registratiehouder de analyse te runnen voor patiënten met het niet-

epitheloïde subtype.  

 

3.1 Ziektelast 

 

Met behulp van de proportional shortfall methode is een berekening gemaakt van de 

ziektelast (tabel 11) voor de huidige patiëntgroep. De ziektelast is berekend met de 

proportional shortfall methode. Omdat de ziektelast tussen de 0,71 en 1,0 ligt, acht 

het Zorginstituut een referentiewaarde van €80.000 per QALY relevant bij deze 

aandoening. 

 

Tabel 11: Berekening ziektelast van eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom. 

 

Resterende QALYs met standaard behandeling 0,73 

QALYs zonder ziekte (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) 14,02 

Absoluut QALY verlies (fair innings) 13,29 

Proportional shortfall 0,95 

 

3.2 Incrementele en totale effecten 

 

Behandeling met ipilimumab + nivolumab resulteert in een winst van 1,65 

levensjaren en 1,28 QALYs ten opzichte van chemotherapie (zie tabel 12). 

 

 

Tabel 12: Incrementele effecten van behandeling met ipilimumab + nivolumab 

versus chemotherapie, discontering 1,5% 

 ipilimumab + 

nivolumab 

chemotherapie  incrementeel 

Gewonnen levensjaren (LYG)  2,69 1,04 1,65 

QALYs 2,01 0,73 1,28 

 

3.3 Incrementele en totale kosten 

 

De behandeling met ipilimumab + nivolumab resulteert in € 88.567 extra kosten 

(verdisconteerd). Het overgrote deel (ongeveer 80%) wordt veroorzaakt door de 

medicijnkosten. Zie tabel 13 voor een overzicht van de totale en incrementele 

kosten. 
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Tabel 13: Totale en incrementele kosten in het model.  

 

 Discounted (4%) 

 Ipilimumab plus 

nivolumab (€) 

Pemetrexed plus 

cisplatin/ 

Carboplatin (€) 

∆ (€) 

PF costs 5.548 1.759 3.789 

PD costs 4.810 3.059 1.751 

Acquisition 83.790 13.529 70.261 

Administration 3.726 1.609 2.117 

Monitoring 241 94 148 

AEs 130 724 -594 

Subsequent 

treatment 

2.624 3.154 -531 

End of life 4.158 4.463 -304 

Indirect costs 20.697 8.767 11.929 

Total 125.725 37.158 88.567 

 

3.4 Incrementele kosteneffectiviteitsratio ’s 

 

Uit het model volgen de volgende incrementele kosteneffectiviteits-ratio’s (ICERs): 

€53.547 per LYG en €69.047 per QALY ten opzichte van chemotherapie (zie tabel 

14). 

 

Tabel 14: Incrementele kosteneffectiviteit van ipilimumab + nivolumab versus 

chemotherapie 

 

Incrementele kosten per gewonnen levensjaar (LYG) € 53.547/LYG 

Incrementele kosten per voor kwaliteit van leven 

gecorrigeerd levensjaar (QALY) 
€ 69.047/QALY 

 

3.5 Gevoeligheidsanalyses 

3.5.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 

Figuur 8 geeft de resultaten van de univariate gevoeligheidsanalyse weer zoals 

getoond in het model van de registratiehouder. Het model is vooral gevoelig voor de 

utiliteiten van PF en PD van patiënten die worden behandeld met ipilimumab en 

nivolumab en de kosten van deze behandeling.  
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Figuur 8: Tornado diagram van de univariate gevoeligheidsanalyse, zoals 

gerapporteerd in het model van de registratiehouder. 

3.5.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 

Figuur 9 en 10 geven de resultaten van de PSA ten opzichte van chemotherapie 

weer. Bij een referentiewaarde van €80.000 per QALY is de kans dat ipilimumab + 

nivolumab kosteneffectief is ongeveer 91%.  

 

De PSA resulteert in een ICER van €71.889 per QALY. Deze zit dicht in de buurt van 

de deterministische ICER van €69.047.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Incrementele kosten en effecten van ipilimumab + nivolumab ten opzichte 

van chemotherapie met 1.000 simulaties.  
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Figuur 10: “Cost effectiveness acceptability curve” (CEAC) van de vergelijking tussen 

ipilimumab + nivolumab en chemotherapie (gebaseerd op PSA met 1.000 

simulaties). 

3.5.3 Scenarioanalyses 

De registratiehouder heeft voor de totale patiëntgroep (met zowel het epitheloïde 

als het niet-epitheloïde subtype) diverse scenario analyses gerund. Eén van die 

scenario analyses betrof de analyse voor patiënten met het niet-epitheloide subtype. 

Dit scenario is nu als basecase aangenomen. Een scenario waarbij alleen patiënten 

met het epitheloïde subtype werden geïncludeerd zorgde voor een ICER van 

€160.766/QALY. Het Zorginstituut heeft de scenario analyses niet opnieuw kunnen 

runnen met de niet-epitheloïde subgroepanalyse als uitgangspunt. Op basis van de 

door de registratiehouder uitgevoerde scenario analyses (met de totale groep als 

basecase) lijken er echter geen enorm grote onzekerheden te zijn die de ICER 

aanzienlijk doen stijgen of dalen.  

 

3.5.4 Value Of Information (VOI) analyse 

Deze is niet uitgevoerd door de registratiehouder.  
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4 Discussie en Conclusies 

 

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 registratiehouder heeft na de 

consultatie de meest belangrijke kritiekpunten opgelost. De overige kritiekpunten 

staan vermeld in het rapport. 

 

Eindconclusie 

Zorginstituut Nederland concludeert na advisering door de WAR dat de 

kosteneffectiviteitsanalyse van ipilimumab + nivolumab bij de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met inoperabel maligne pleuraal 

mesothelioom met niet-epitheloïde tumor histologie van voldoende methodologische 

kwaliteit is.  

 

Bij een referentiewaarde van €80.000 per QALY is ipilimumab + nivolumab 

kosteneffectief ten opzichte van chemotherapie, de ICER is namelijk €69.047. Als 

ook de medische kosten in gewonnen levensjaren worden meegenomen dan 

resulteert de ICER in  €71.746 per QALY – dit heeft dus weinig invloed op de ICER 

Bij het berekenen van de ICER is uitgegaan van de lijstprijzen van beide 

geneesmiddelen. Voor nivolumab is een financieel arrangement afgesproken 

waardoor de daadwerkelijke prijs lager ligt.  

  

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 25 oktober 2021. 
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