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Geachte heer Kuipers,  

 

Zorginstituut Nederland adviseert u over de beoordeling van cabozantinib in 

combinatie met nivolumab (Cabometyx®/Opdivo®) voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassenen met gevorderd niercelcarcinoom. 

Aanleiding voor dit advies vormde de plaatsing van cabozantinib in combinatie 

met nivolumab in de pakketsluis voor dure geneesmiddelen. 

 

Zorginstituut Nederland is tot de conclusie gekomen dat cabozantinib in 

combinatie met nivolumab als eerstelijnsbehandeling van volwassenen met 

gevorderd niercelcarcinoom voldoet aan het wettelijke criterium ‘stand van de 

wetenschap en praktijk’. Hierbij heeft het Zorginstituut vastgesteld dat de 

therapeutische waarde van dit middel vergelijkbaar is met de waarde van de al 

vergoede middelen pembrolizumab in combinatie met axitinib en bij patiënten met 

een intermediaire of ongunstige prognose ook vergelijkbaar is met de waarde van 

nivolumab in combinatie met ipilimumab. Al deze combinatiebehandelingen 

hebben een klinisch relevant effect op de algehele overleving ten opzichte van 

behandeling met sunitinib.  

 

Het Zorginstituut adviseert u cabozantinib in combinatie met nivolumab in het 

basispakket op te nemen, mits de nettoprijs na succesvolle prijsonderhandelingen 

met de registratiehouder niet hoger is dan de nettoprijs van pembrolizumab in 

combinatie met axitinib dan wel nivolumab in combinatie met ipilimumab. Hierbij 

willen wij aangeven dat de Adviescommissie Pakket heeft geadviseerd dat de prijs 

voor een behandeling lager zou moeten worden als er meer middelen voor 

dezelfde indicatie beschikbaar zijn. 

 

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 cabozantinib in combinatie met nivolumab beoordeeld aan 

de hand van de vier pakketcriteria1: effectiviteit2, kosteneffectiviteit3, 

noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid. Het Zorginstituut is hierin geadviseerd door 

de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) voor de toetsing van de gegevens aan de 

stand van de wetenschap en praktijk en het bepalen van de kosteneffectiviteit. 

Ook hebben wij belanghebbende partijen tijdens het proces over de beoordeling 

geconsulteerd. 

 

Integrale weging pakketcriteria 

Stand van de wetenschap en praktijk 

Cabozantinib in combinatie met nivolumab is onderzocht in de gerandomiseerde 

CHECKMATE 9-ER studie. In deze studie werd de behandeling met cabozantinib en 

nivolumab direct vergeleken met sunitinib. Op basis van deze studie kan worden 

geconcludeerd dat cabozantinib in combinatie met nivolumab vergeleken met 

sunitinib een klinisch relevant effect heeft op de progressievrije overleving en 

waarschijnlijk een klinisch relevant effect heeft op de algehele overleving. 

Behandeling met cabozantinib in combinatie met nivolumab resulteerde ten 

opzichte van sunitinib in een 40% lagere kans op overlijden (Hazard Ratio [HR] 

0,60 (95% BI 0,44 tot 0,82). De mediane progressievrije overleving nam 

significant toe met 8,3 maanden (HR 0,51 (95% BI 0,41 tot 0,64). De relatieve 

effectschatting voldoet aan de PASKWIL-criteria voor een klinisch relevant effect. 

 

Daarnaast is met behulp van een netwerk meta-analyse cabozantinib in 

combinatie met nivolumab indirect vergeleken met pembrolizumab in combinatie 

met axitinib en nivolumab in combinatie ipilimumab. Hierbij werd voor de 

vergelijking met nivolumab in combinatie met ipilimumab enkel gekeken naar de 

effectiviteit bij patiënten met een intermediaire of ongunstige prognose, 

aangezien deze combinatie niet geregistreerd is voor patiënten met een gunstige 

prognose. Bij deze indirecte vergelijking tussen cabozantinib in combinatie met 

nivolumab, pembrolizumab in combinatie met axitinib en nivolumab in combinatie 

ipilimumab werd geen klinisch relevant verschil gevonden in de algehele 

overleving en de progressievrije overleving tussen de verschillende 

behandelingen. 

 

Vergeleken met nivolumab in combinatie met ipilimumab zorgt het gebruik van 

cabozantinib in combinatie met nivolumab voor meer ernstige 

interventiegerelateerde ongunstige effecten. Er is geen klinisch relevant verschil 

in het optreden van ernstige interventiegerelateerde ongunstige effecten 

gevonden vergeleken met sunitinib en pembrolizumab in combinatie met axitinib. 

Daarnaast zijn er vergeleken met de overige behandelingen relatief weinig 

patiënten die de behandeling staken wegens interventiegerelateerde ongunstige 

effecten. In relatie tot de gunstige effecten acht het Zorginstituut de ongunstige 

effecten dan ook acceptabel. 

 

Cabozantinib in combinatie met nivolumab heeft een therapeutische meerwaarde 

ten opzichte van sunitinib en heeft een therapeutische gelijke waarde ten opzichte 

van pembrolizumab in combinatie met axitinib (bij alle risicoscores) en nivolumab 

                                                
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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in combinatie met ipilimumab (intermediaire of ongunstige prognose). 

Budgetimpact 

Naar verwachting zullen 41 patiënten behandeld worden met cabozantinib in 

combinatie met nivolumab, 3 jaar na opname in het pakket. Behandeling met 

cabozantinib in combinatie met nivolumab voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassenen met gevorderd niercelcarcinoom kost gemiddeld € 157.145 per 

patiënt op basis van een mediane behandelduur van 14,3 maanden. Het 

kostenbeslag bedraagt € 3 miljoen in het derde jaar na opname in het pakket. 

Wanneer rekening wordt gehouden met gedeeltelijke substitutie van 

pembrolizumab in combinatie met axitinib, worden de meerkosten van 

cabozantinib in combinatie met nivolumab op basis van de lijstprijs van de al 

beschikbare combinaties geraamd op € 0,5 miljoen in het derde jaar na opname 

in het pakket. Bij deze schattingen zijn geen toedieningskosten meegenomen.  

Opname van cabozantinib in combinatie met nivolumab in het vergoede pakket 

gaat dus gepaard met meerkosten. De daadwerkelijke hoogte van de meerkosten 

is door het Zorginstituut niet te bepalen omdat voor pembrolizumab, nivolumab 

en ipilimumab financiële arrangementen zijn afgesloten, waardoor de 

daadwerkelijk prijs lager ligt dan de gehanteerde lijstprijs.  

Kosteneffectiviteit 

Vanwege de overeenkomsten in effectiviteit (gelijke therapeutische waarde) van 

cabozantinib in combinatie met nivolumab ten opzichte van de al vergoede 

behandelcombinaties van pembrolizumab in combinatie met axitinib en nivolumab 

in combinatie ipilimumab is een kosteneffectiviteitsanalyse niet aan de orde. 

Pakketadvies 

Het Zorginstituut adviseert u om cabozantinib in combinatie met nivolumab voor 

de genoemde indicatie op te nemen in het pakket mits de nettoprijs na 

succesvolle prijsonderhandelingen met de registratiehouder niet hoger is dan de 

nettoprijs van de bestaande behandeling met pembrolizumab in combinatie met 

axitinib dan wel nivolumab in combinatie met ipilimumab. Doordat er sprake is 

van een gelijke waarde ten opzichte van deze reeds vergoede middelen en er 

geen aanwijzingen zijn dat het ene geneesmiddel te prefereren is boven het 

andere, adviseren wij u bij de prijsonderhandeling rekening te houden met de 

nettoprijs van pembrolizumab in combinatie met axitinib dan wel nivolumab in 

combinatie met ipilimumab. Hierbij willen wij aangeven dat de Adviescommissie 

Pakket in het algemeen aan het Zorginstituut heeft geadviseerd dat de prijs voor 

een behandeling lager zou moeten worden wanneer er meer middelen voor 

dezelfde indicatie beschikbaar zijn.  

Hoogachtend, 

Sjaak Wijma 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van cabozantinib in combinatie met 

nivolumab (Cabometyx® en Opdivo®) bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen 

patiënten met een gevorderd niercelcarcinoom. Cabozantinib in combinatie met 

nivolumab is daarbij vergeleken met sunitinib, pembrolizumab in combinatie met 

axitinib en nivolumab in combinatie met ipilimumab op de criteria gunstige effecten, 

ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut 

Nederland heeft zich hierbij laten adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR). 

 

De behandeling met cabozantinib en nivolumab is onderzocht in de open-label 

gerandomiseerde CHECKMATE 9-ER studie. In deze studie werd de behandeling met 

cabozantinib en nivolumab direct vergeleken met sunitinib. Op basis van deze studie 

kan worden geconcludeerd dat cabozantinib in combinatie met nivolumab 

vergeleken met sunitinib een klinisch relevant effect heeft op de progressievrije 

overleving en waarschijnlijk een klinisch relevant effect heeft op de algehele 

overleving. De gevonden overlevingswinst voldoet aan de PASKWIL-criteria. Het is 

onbekend wat het effect is op de kwaliteit van leven.  

 

Daarnaast is met behulp van een netwerk meta-analyse cabozantinib in combinatie 

met nivolumab indirect vergeleken met pembrolizumab in combinatie met axitinib 

en nivolumab in combinatie ipilimumab. Bij deze indirecte vergelijking tussen 

cabozantinib in combinatie met nivolumab, pembrolizumab in combinatie met 

axitinib en nivolumab in combinatie ipilimumab werd geen klinisch relevant verschil 

gevonden in de algehele overleving en de progressievrije overleving tussen de 

verschillende behandelingen. 

 

De ongunstige effecten tussen de verschillende behandelopties komen vrijwel 

overeen. Vergeleken met nivolumab in combinatie met ipilimumab zorgt het gebruik 

van cabozantinib in combinatie met nivolumab voor meer ernstige interventie-

gerelateerde ongunstige effecten. Er is geen klinisch relevant verschil in het 

optreden van ernstige interventie-gerelateerde ongunstige effecten gevonden 

vergeleken met sunitinib en pembrolizumab in combinatie met axitinib. Daarnaast 

zijn er vergeleken met de overige behandelingen relatief weinig patiënten die de 

behandeling staken wegens interventie-gerelateerde ongunstige effecten. In relatie 

tot de gunstige effecten acht het Zorginstituut de ongunstige effecten dan ook 

acceptabel. 

 

Cabozantinib plus nivolumab bij eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd niercelcarcinoom voldoet daarom aan de stand van de wetenschap en 

praktijk. De behandeling heeft hierbij een meerwaarde ten opzichte van sunitinib 

(alle IMDC-risicoscores) en een gelijke waarde ten opzichte van pembrolizumab in 

combinatie met axitinib (alle IMDC-risicoscores) en nivolumab in combinatie met 

ipilimumab (intermediaire of ongunstige prognose) 

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 14 

februari 2022. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van cabozantinib plus 

nivolumab bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd 

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

 

Stofnaam: 

 

Cabozantinib (Cabometyx®) in combinatie met 

nivolumab (Opdivo®) 

Type toedieningsvorm Cabometyx®: Filmomhulde tabletten 20mg, 40mg of 

60 mg  

 

Opdivo®: 10mg/ml concentraat voor infusievloeistof 

Geregistreerde 

indicatie[1, 2]: 

Cabozantinib (Cabometyx®) is in combinatie met 

nivolumab (Opdivo®) geïndiceerd voor 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

bij volwassenen.  

 

Cabozantinib (Cabometyx®) is ook als monotherapie 

geïndiceerd voor gevorderd niercelcarcinoom als 

eerstelijnsbehandeling bij volwassenen met een 

middelmatig of groot risico en bij volwassenen volgend 

op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor (VEGF, 

vascular endothelial growth factor) gerichte therapie.  

 

Nivolumab (Opdivo®) is ook als monotherapie 

geïndiceerd voor de behandeling voor de behandeling 

van gevorderd niercelcarcinoom na eerdere 

behandeling bij volwassenen. Daarnaast is Nivolumab 

(Opdivo®) ook in combinatie met ipilimumab 

(Yervoy®) geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling 

van gevorderd niercelcarcinoom met 

intermediair/ongunstig risicoprofiel bij volwassenen 

Claim van de 

registratiehouder: 

Bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met een gevorderd niercelcarcinoom heeft cabozantinib 

+ nivolumab een therapeutische meerwaarde ten 

opzichte van sunitinib monotherapie. 

 

Bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met een gevorderd niercelcarcinoom heeft cabozantinib 

+ nivolumab een therapeutische gelijke waarde ten 

opzichte van  pembrolizumab + axitinib en ipilimumab 

+ nivolumab. 

Doseringsadvies[1, 2]: De aanbevolen dosis voor volwassenen is cabozantinib 

40 mg eenmaal daags in combinatie met nivolumab, 

intraveneus toegediend in ofwel 240 mg elke 2 weken 

of 480 mg elke 4 weken. De behandeling met 

cabozantinib moet worden voortgezet tot 

ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit. 

Nivolumab dient te worden voortgezet tot 

ziekteprogressie, onaanvaardbare toxiciteit, of tot 24 

maanden bij patiënten zonder ziekteprogressie. 
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Samenstelling[1, 2]: Cabozantinib (Cabometyx®): Elke filmomhulde tablet 

bevat 20, 40 of 60 mg cabozantinib.  

 

Nivolumab (Opdivo®): Elke injectieflacon met steriel 

concentraat voor oplossing voor infusie bevat 40 mg, 

100 mg of 240 mg nivolumab. Elke ml oplossing bevat 

10 mg nivolumab. Het is een heldere tot licht 

doorschijnende, kleurloze tot lichtgele vloeistof die een 

gering aantal lichte deeltjes kan bevatten. 

Werkingsmechanisme[1, 

2]: 

Cabozantinib is een tyrosinekinaseremmer. 

Cabozantinib remt de tyrosinekinase-activiteit van MET 

(hepatocyt groeifactorreceptor), VEGFR (vasculaire 

endotheliale groeifactorreceptoren), RET ('rearranged 

during transfection'), GAS6-receptor (AXL), KIT 

(stamcelfactorreceptor) en FLT3 (FMS-achtige 

tyrosinekinase-3). Cabozantinib vermindert daardoor 

de angiogenese die door de tumorcel geïnduceerd 

wordt, waardoor tumorgroei en metastatische 

progressie worden geremd. 

 

Nivolumab is een humaan immunoglobuline G4 (IgG4) 

monoklonaal antilichaam. Nivolumab bindt zich aan de 

geprogrammeerde celdood-1(PD-1) -receptor en 

voorkómt daardoor de interactie tussen de PD-1-

receptor en de liganden PD-L1 en PD-L2, die tot 

expressie kunnen komen in tumoren of andere cellen in 

de micro-omgeving van de tumor. Hechting van PD-1 

aan deze liganden zorgt voor de remming van T-cel-

proliferatie en secretie van cytokinen. Door blokkering 

hiervan maakt nivolumab T-celrespons mogelijk, 

waaronder anti-tumorrespons. 

Bijzonderheden: Op 16 april 2021 heeft de minister voor Medische Zorg 

en Sport cabozantinib in de ‘sluis’ geplaatst als deze 

wordt verstrekt voor de eerstelijnsbehandeling van 

niercelcarcinoom in combinatie met nivolumab.  

 

Het Zorginstituut heeft in het verleden de 

combinatietherapieën met nivolumab en ipilimumab en 

met avelumab en axitinib beoordeeld voor de 

behandeling van een gevorderd niercelcarcinoom. De 

combinatietherapie met nivolumab en ipilimumab kreeg 

een positief advies voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een gevorderd niercelcarcinoom en een 

intermediaire of slechte prognose. Er is door het 

Zorginstituut een negatief advies afgegeven voor de 

combinatietherapie met avelumab en axitinib.  

 

De combinatietherapie met pembrolizumab en axitinib 

is direct ingestroomd in het verzekerde pakket en is 

dus niet beoordeeld door het Zorginstituut, Dit komt 

vanwege de financiële afspraken die zijn afgesloten en 

die betrekking hebben op alle huidige en toekomstige 

indicaties van pembrolizumab. 
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1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 
Niercelcarcinoom (RCC) ontstaat wanneer een kwaadaardige tumor zich bevindt in 
het weefsel van de nier[3]. In ongeveer 85% van de gevallen ligt de oorsprong in het 
epitheel van de nier[3]. Op basis van weefselonderzoek kan er onderscheid worden 
gemaakt in verschillende typen RCC[3]. Het meest voorkomende type is heldercellig 
RCC dat bij 80% van de patiënten voorkomt, gevolgd door het papillaire RCC (10%) 
en het chromofoob RCC (4%)[4]. Daarnaast zijn er nog een aantal andere subtypes. 
 
De belangrijkste predisponerende factoren zijn overgewicht, roken en hypertensie. 
Verder kunnen het voedingspatroon, medicatie en genetische factoren een rol 
spelen. Het relatief risico van RCC bij een familieanamnese van RCC bij een eerste 
of tweedegraads verwant is ongeveer 2,9% ten opzichte van de algehele 
populatie.[5]  
 
De ziekte van Von Hippel-Lindau is de bekendste erfelijke vorm van heldercellig 
RCC, waarbij er sprake is van verlies of mutaties in het Von Hippel- Lindau-gen 
(VHL-gen). Het VHL-gen zorgt onder normale omstandigheden voor de afbraak van 
het eiwit hypoxie-induceerbare factor (HIF). Dit eiwit is een belangrijke factor bij de 
productie van Vasculaire Endotheel Groei Factor (VEGF) en de Platelet Derived Groei 
Factor (PDGF). Bij een mutatie of verlies van het VHL-gen zal HIF niet worden 
afgebroken en leiden tot de aanmaak van groeifactoren en vorming van nieuwe 
bloedvaten die tumorgroei kunnen stimuleren.[3, 5]  
 
Daarnaast kunnen kankercellen eigenschappen ontwikkelen waardoor ze 
onherkenbaar worden voor het afweersysteem, of het afweersysteem kunnen 
blokkeren. Tumoren kunnen bijvoorbeeld een ligand voor programmed death 1 (PD-
L1) tot expressie brengen. Dit ligand bindt aan de PD-L receptor op T-lymfocyten. 
Dit heeft tot gevolg dat antitumoreffecten van het immuunsysteem worden 
gedereguleerd en de tumor ongeremd kan groeien.[3, 5] 
 
RCC is bij ongeveer 18% van de patiënten al gemetastaseerd bij diagnose. 
Metastasering vindt voornamelijk plaats in de longen (64%), het skelet (36%), de 
niet regionale lymfeklieren (28%), de lever (17%) en de bijnier (15%).[6] 

 

1.2.2 Symptomen en ernst 
Bij meer dan de helft van de patiënten wordt de diagnose RCC gesteld op basis van 
een toevalsbevinding, dus zonder klachten. Optredende symptomen kunnen 
gerelateerd zijn aan metastasen (bij ±30% van de patiënten) en aan klassieke 
verschijnselen van hematurie, pijn in de flank en een palpabele massa (bij ±10% 
van de patiënten). Bij 20% tot 40% van de patiënten kunnen verschillende par 
neoplastische verschijnselen optreden, die kunnen bestaan uit cachexie, 
hypoalbuminemie, gewichtsverlies, verlies van eetlust en malaise. Met enige 
regelmaat optredende verschijnselen zijn anemie, koorts, hypercalciëmie en stijging 
van leverenzymen (Stauffer's syndroom).[5] 

 
RCC is chirurgisch curabel wanneer dit in een vroeg stadium wordt ontdekt. 
Eenmaal gemetastaseerd is de overleving voor de meeste patiënten slecht, met een 
mediane overleving van 12 maanden.[5]  
 
Het beloop en de overleving tussen verschillende patiënten varieert sterk.[5] Om die 
reden zijn er verschillende prognostische modellen ontwikkeld om het risico voor 
een individuele patiënt te kunnen inschatten[5]. Het International Metastatic Renal 
Cell Carcinoma Database Consortium (IMDC) heeft een prognostisch model 
ontworpen om patiënten met gemetastaseerd RCC te classificeren op basis van zes 
risicofactoren bestaand uit[5]: 

• Karnofsky prestatiestatus <80%  

• Hemoglobinegehalte onder de normaalwaarde 
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• Tijd van diagnose tot behandeling <1 jaar 

• Gecorrigeerd calcium boven de normaalwaarde 

• Bloedplaatjes boven de normaalwaarde 

• Neutrofielen boven de normaalwaarde 
 
Op basis van de IMDC-criteria kunnen patiënten in drie prognostische categorieën 
ingedeeld worden (Tabel 1).[5] 

 

Tabel 1: Schatting van de mediane algehele overleving bij eerste en tweedelijns 

behandeling op basis van de IMDC risicogroepen.[5] 

Aantal 

risicofactoren 

Risico categorie  Mediane algehele 

overleving (OS) 

eerstelijns 

behandeling 

(maanden) 

Mediane algehele 

overleving (OS) 

tweedelijns 

behandeling 

(maanden) 

0 Gunstig 43,2 35,3 

1-2 Intermediair 22,5 16,6 

3-6 Ongunstig 7,8 5,4 

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 
RCC maakt ongeveer 2-3% uit van alle vormen van kanker[3]. In 2019 werd er bij 
2684 mensen de diagnose nierkanker vastgesteld en werd er bij 2658 mensen de 
diagnose niercarcinoom vastgesteld[7]. Van de nieuw gediagnosticeerde patiënten 
met niercarcinoom was 64% man en 36% vrouw[7].  
 
RCC komt voornamelijk voor bij patiënten ouder dan 45 jaar, met een piek tussen 
60 en 75 jaar en daarnaast komt RCC vaker voor bij mannen dan vrouwen[5, 7]. In 
2019 was de 5-jaars prevalentie voor niercelcarcinoom 9330[7]. 

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 
Informatie over de eerstelijnsbehandeling voor patiënten met een niercelcarcinoom 
is beschreven in de Nederlandse richtlijn niercelcarcinoom van de Vereniging van 
Integrale Kankercentra[5]. Deze richtlijn is recentelijk herzien aangezien er de 
afgelopen jaren veel nieuwe behandelingen voor niercelcarcinoom zijn bijgekomen. 
Daarnaast zijn er nog twee Europese richtlijnen voor de behandeling van 
niercelcarcinoom[8, 9].   

 

Richtlijn niercelcarcinoom (2021)[5] 
Recentelijk is de Nederlandse richtlijn voor een niercelcarcinoom herzien. In de 
richtlijn zijn er meerdere aanpassingen gedaan in de behandelstrategie bij patiënten 
met een gemetastaseerd RCC. In de herziene richtlijn staat centraal dat de keuze 
van de behandeling per patiënt sterk kan verschillen. Zo wordt er bij patiënten met 
een gunstige prognose met een indolent ziektebeloop aanbevolen om de 
systemische therapie uit te stellen, omdat in studies is gebleken dat bij deze 
zorgvuldig geselecteerde groep patiënten het uitstellen van de systemische therapie 
de kwaliteit van leven bevordert en daarnaast geen negatieve effect heeft op de 
algehele overleving.[5]  
 
Als er een indicatie is voor het starten van de systemische therapie bij de patiënten 
met een heldercellig RCC dan zijn er volgens de richtlijn meerdere behandelopties 
beschikbaar: Tyrosinekinaseremmer (TKI) monotherapie (alle IMDC-risicoscores), 
pembrolizumab + axitinib (alle IMDC-risicoscores) en nivolumab + ipilimumab 
(intermediaire en ongunstige prognose volgens IMDC-risicoscore). De keuze van de 
behandeling hangt daarbij af van de individuele patiënt. De keuze wordt onder 
andere beïnvloed door comorbiditeiten, contra-indicaties, het bijwerkingenprofiel 
van de behandeling en therapeutische opties voor de vervolgbehandeling. Voor 
patiënten met een goede prognose wordt aanbevolen om TKI-monotherapie te 
overwegen net als bij patiënten met een contra-indicatie voor immuuntherapie.   
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Daarnaast wordt er aangegeven dat alleen bij nivolumab + ipilimumab er een echte 
wisseling in type geneesmiddel kan worden gemaakt aangezien er dan in de 
eerstelijnsbehandeling geen TKI is gebruikt. De behandeling met cabozantinib + 
nivolumab is nog niet opgenomen in deze richtlijn.[5]  

 

Tabel 2: Behandelstrategie in de 1e lijn volgens de herziene Nederlandse Richtlijn 

Niercelcarcinoom (2021)[5] 

Eerstelijnsbehandeling 

Type RCC  IMDC Risico categorie  Standaardbehandeling  Alternatief bij contra-

indicatie voor 

immuuntherapie 

Heldercellig 

 

Gunstig TKI-monotherapie 

Pembrolizumab + axitinib 

 

 

Intermediair Pembrolizumab + axitinib 

Nivolumab + ipilimumab 

Sunitinib 

Pazopanib 

Cabozantinib 

 

Ongunstig Pembrolizumab + axitinib 

Nivolumab + ipilimumab 

Sunitinib 

Pazopanib 

Cabozantinib 

 

 

Europese richtlijnen niercelcarcinoom ESMO (2020)[8] en EAU (2021)[9]  
De richtlijn van de European Society for Medical Oncology (ESMO) komt in veel 
opzichten overeen met de Nederlandse richtlijn voor niercelcarcinoom. In 
tegenstelling tot de Nederlandse richtlijn is er in deze richtlijn wordt TKI-
monotherapie niet aanbevolen als standaardbehandeling als eerstelijnsbehandeling 
voor een gemetastaseerd niercelcarcinoom bij patiënten met een gunstige 
prognose. TKI-monotherapie wordt in deze richtlijn enkel genoemd als alternatief bij 
een contra-indicatie voor immuuntherapie. En dus is er een prominentere plaats 
voor de combinatietherapieën in deze richtlijn vergeleken met de Nederlandse 
richtlijn. Aangezien deze richtlijn vaker dan de Nederlandse richtlijn wordt herzien, 
is de behandeling cabozantinib+ nivolumab al opgenomen als standaardbehandeling 
bij alle IMDC risico scores.[8]   

 
Figuur 1 Schematische weergave van de behandelstrategie in de 1e lijn volgens de 
herziene ESMO richtlijn (2020)[8] 

De richtlijn van de European Association of Urology (EAU) is grotendeels gelijk aan 
de ESMO-richtlijn en wordt net als de ESMO-richtlijn met enige regelmaat herzien. 
In de EAU-richtlijn is er in tegenstelling tot de ESMO-richtlijn geen plaats voor 
tivozanib als alternatief voor patiënten met een gunstige prognose. Ook is de 
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behandeling met pembrolizumab + lenvatinib al opgenomen in de richtlijn, alhoewel 
deze combinatie nog niet beoordeeld is door de EMA en dus nog niet gebruikt kan 
worden door Europese patiënten.[9]  

 

 
Figuur 2 Schematische weergave van de behandelstrategie in de 1e lijn volgens de 
herziene EAU richtlijn (2021)[9] 

Vergelijkende behandeling 
Voor patiënten met een gunstige prognose worden in de Nederlandse richtlijn TKI-
monotherapie waaronder sunitinib en de combinatietherapie met pembrolizumab en 
axitinib aanbevolen als eerstelijnsbehandeling. Voor patiënten met een 
intermediaire of ongunstige prognose worden de combinatietherapieën met 
pembrolizumab en axitinib en met nivolumab en ipilimumab aanbevolen als 
eerstelijnsbehandeling. De TKI-monotherapie wordt bij deze twee groepen vooral 
gezien als alternatief wanneer patiënten een contra-indicatie hebben voor 
immuuntherapie. In de Nederlandse richtlijn wordt duidelijk gemaakt dat de keuze 
afhankelijk is van de individuele patiënt en dus wordt er geen specifieke voorkeur 
uitgesproken voor een van de behandelingen als standaardtherapie. Er is door het 
Zorginstituut gekozen om enkel te vergelijken met sunitinib, omdat pazopanib en 
sunitinib therapeutisch gelijkwaardig zijn en sunitinib in tegenstelling tot pazopanib 
direct is vergeleken met cabozantinib + nivolumab in de gerandomiseerde fase III 
studie. 
 
Als wordt gekeken naar de Europese richtlijnen dan is te zien dat de 
combinatietherapie met cabozantinib en nivolumab toegepast zal worden bij 
dezelfde IMDC-risicogroepen als de combinatietherapie met pembrolizumab en 
axitinib. Te verwachten valt dat de combinatietherapie met cabozantinib en 
nivolumab dan ook eenzelfde plaats in de Nederlandse behandelstrategie zal 
innemen als pembrolizumab en axitinib. Om die reden worden de behandelingen 
met sunitinib, pembrolizumab + axitinib en nivolumab + ipilimumab meegenomen 
als vergelijkende behandeling bij deze beoordeling.  
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Voldoet cabozantinib plus nivolumab (Cabometyx en Opdivo®) bij de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom 

aan de stand van de wetenschap en praktijk? 

 

2.1.1 PICO 

Tabel 3 PICO 

Patiëntenpopulatie  Volwassen patiënten met gevorderd RCC 

Interventie Cabozantinib + nivolumab  

Controle-interventie  Sunitinib,  

Pembrolizumab + axitinib, 

Nivolumab + ipilimumab 

Cruciale uitkomsten  Gunstige effecten: 

• Algehele overleving (OS) 

• Progressie vrije overleving (PFS) 

• Kwaliteit van leven (QoL) 

 

Ongunstige effecten: 

• Incidentie van graad 3-5 ongunstige effecten 

• Percentage stakers als gevolg van ongunstige 

effecten 

Relevante follow-up duur Langetermijnonderzoeken met nivolumab + 

ipilimumab en pembrolizumab + axitinib laten zien 

dat een follow-up duur van minimaal 4 jaar gewenst 

is om de mediane algehele overleving te kunnen 

vaststellen. Een follow-up duur van minimaal 2 jaar is 

voldoende om de mediane progressievrije overleving 

te bereiken.  

Studiedesign Een direct vergelijkende gerandomiseerde studie 

tussen cabozantinib + nivolumab, sunitinib, 

pembrolizumab + axitinib en nivolumab + ipilimumab 

is wenselijk. Indien een direct vergelijkende studie 

ontbreekt met een van de interventies dan zijn een 

gepubliceerde netwerk meta-analyse (NMA) van 

gerandomiseerde studies of gerandomiseerde studies 

met dezelfde controle-interventie gewenst. Hierbij is 

er een voorkeur voor een netwerk meta-analyse 

aangezien hierbij direct het verschil is bepaald tussen 

de verschillende behandeling.  

 

Blindering is met name relevant voor de 

uitkomstmaten progressie vrije overleving, kwaliteit 

van leven en ongunstige effecten. Voor de 

uitkomstmaat algehele overleving is blindering niet 

vereist. Het kan echter zijn dat blindering niet 

mogelijk is aangezien er sprake is van een lange 

follow-up duur waarbij patiënten mogelijk ook een 

vervolgbehandeling nodig hebben.  

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 
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Gunstige effecten 

Algehele overleving 
Een cruciale uitkomstmaat voor effectiviteit van oncolytica is de overlevingsduur. De 
voorkeur gaat hierbij uit naar het meten van algehele overleving (OS). 
 
Klinische relevantiegrens: De commissie Beoordeling Oncologische Middelen 
(cieBOM) van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) hanteert 
voor de grens voor een positief advies een puntschatting van de relatieve effecten 
(hazard ratio) van ten minste 0,70 op (progressievrije) overleving of een verlenging 
van mediane (progressievrije) overleving van ten minste 12 weken. 

 

Progressie vrije overleving (PFS) 
Progressie vrije overleving (PFS), gedefinieerd als tijd van randomisatie tot hetzij 
ziekteprogressie hetzij dood ongeacht oorzaak, beschouwt Zorginstituut Nederland 
als surrogaat uitkomstmaat voor OS. Ziekteprogressie dient te worden bepaald 
middels de RECIST-criteria. Indien er doorslaggevende gegevens over OS 
beschikbaar zijn, zal rapportage van PFS slechts descriptief zijn. 
 
Klinische relevantiegrens: De commissie Beoordeling Oncologische Middelen 
(cieBOM) van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) hanteert 
voor de grens voor een positief advies een puntschatting van de relatieve effecten 
(hazard ratio) van ten minste 0,70 op (progressievrije) overleving of een verlenging 
van mediane (progressievrije) overleving van ten minste 12 weken. 

 

Kwaliteit van leven (QoL) 
Kwaliteit van leven beschouwt Zorginstituut Nederland tevens als belangrijke 
uitkomstmaat. Instrumenten om de kwaliteit van leven te meten zijn de FACT-G 
(Functional Assessment of Cancer Therapy – General) en de EORTC QLQ-30 
(European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life 
Questionnaire). Voor de beoordeling van nierkankersymptomen wordt de FKSI 
(Functional Assessment of Cancer Therapy Kidney Symptom Index) vragenlijst 
gebruikt. Andere instrumenten ter beoordeling van patiënt-gerapporteerde 
uitkomsten zijn de TSQM (Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication), de 
EQ-5D (EuroQol Group’s self-reported health status measure), de CES-D (Centers 
for Epidemiologic Studies- Depression) en de FACIT (Functional Assessment of 
Chronic Illness Therapy).  
 
Klinische relevantiegrens: De minimally important difference (MID) voor de EQ-5D is 
0,08 voor kanker op basis van UK-index scores[10] en voor de EORTC QLQ-30 is de 
MID = 5-10[11], voor de FKSI is deze 2-3 punten[12] en voor de FACT-G 3-7 punten 
[13]. 

 

Ongunstige effecten 
De uitkomstmaten ‘Incidentie ernstige studiemedicatie gerelateerde ongunstige 
effecten’ en het ’percentage stakers vanwege ongunstige effecten’ zijn volgens het 
Zorginstituut cruciaal en wegen het zwaarst mee in de beoordeling van de 
ongunstige effecten. 
 
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 september 2021 een literatuursearch gedaan naar publicaties 
over cabozantinib plus nivolumab en sunitinib, pembrolizumab plus axitinib en 
nivolumab plus ipilimumab bij eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 
gevorderd niercelcarcinoom. De exacte zoekstrategie is weergegeven in bijlage 1. 
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Verder is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de Samenvatting van de 
productkenmerken (SPC) 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: 

• Direct vergelijkende studies van cabozantinib + nivolumab versus sunitinib, 

pembrolizumab + axitinib en nivolumab + ipilimumab bij volwassen patiënten 

met een gevorderd RCC. 

 
Indien er geen direct vergelijkende studies werden gevonden is voor de 
vraagstelling aanvullende gezocht naar: 

• Netwerk meta-analyses met cabozantinib + nivolumab, sunitinib, 

pembrolizumab + axitinib en nivolumab + ipilimumab bij volwassen patiënten 

met een gevorderd RCC. 

 
Wanneer er geen meta-analyses beschikbaar waren is er voor de vraagstelling 
aanvullend gezocht naar: 

• Gerandomiseerde studies bij volwassen patiënten met een gevorderd RCC die 

behandeld werden met cabozantinib + nivolumab, sunitinib, pembrolizumab + 

axitinib en nivolumab + ipilimumab en die gebruikt kunnen worden voor een 

indirecte vergelijking. Voor een indirecte vergelijking was het noodzakelijk dat 

controlegroepen een gelijkwaardige behandeling kregen.  
 
Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

• (Conference) Abstracts 

• Verwijzingen naar studieregistraties 

• Niet systematische reviews 

• Case reports 

• Niet gepubliceerde studies 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteert in 434 referenties, waarvan 5 gepubliceerde studies 

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

selectieproces weer.  

 

 
 

Er zijn 5 studies geïncludeerd die aansloten op de PICO en de inclusiecriteria: 

• CHECKMATE 9-ER[14]: een direct vergelijkende studie van cabozantinib + 

nivolumab versus sunitinib bij volwassen patiënten met een gevorderd RCC.  

• Twee netwerk meta-analyses van Riaz et al. 2021[15] en Quhal et al. 2021[16]. 

Dit zijn de meeste recente NMA’s over de eerstelijnsbehandeling van volwassen 

patiënten met een gevorderd RCC waarin de behandelingen met cabozantinib + 

nivolumab, sunitinib, nivolumab + ipilimumab en pembrolizumab + axitinib 

werden meegenomen. Er is uiteindelijk gekozen voor de NMA van Riaz et al. 

2021, omdat deze NMA gebruikt maakt van de GRADE-methode en er ook een 

league tabel in de NMA was opgenomen. De NMA van Quhal et al. 2021 is 

meegenomen als ondersteunend bewijs om de resultaten uit de NMA van Riaz 

et al. 2021 te bevestigen.  

• KEYNOTE-426[17, 18]: een direct vergelijkende studie van pembrolizumab + 

axitinib versus sunitinib bij volwassen patiënten met een gevorderd RCC.  

• CHECKMATE 214[19-21, 13, 22]: een direct vergelijkende studie van nivolumab + 

ipilimumab versus sunitinib bij volwassen patiënten met een gevorderd RCC. 

 

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. 

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 434) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 1) 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 434) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 434) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 12) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 422) 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 10) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n = 2) 
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3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

CHECKMATE 9-ER[14] 

CHECKMATE 9-ER is een open-label, gerandomiseerde, actief gecontroleerde fase III 

studie. In deze studie werd de effectiviteit en veiligheid van cabozantinib + 

nivolumab vergeleken met sunitinib bij onbehandelde patiënten met een gevorderd 

heldercellig RCC. Patiënten waren 18 jaar en ouder, hadden een inoperabel 

gevorderd of gemetastaseerd RCC en een Karnofksy-score van minstens 70. 

Patiënten mochten niet eerder systemische therapie voor een inoperabel gevorderd 

RCC hebben ontvangen. Patiënten met actieve metastasen in het centraal 

zenuwstelsel of een actieve auto-immuunziekte werden geëxcludeerd en het gebruik 

van glucocorticoïden en immunosuppressiva voorafgaand aan de studie was niet 

toegestaan.[14]  

 

Patiënten werden random ingedeeld in een van de twee behandelarmen en 

patiënten werden gestratificeerd naar IMDC-risicoscore (0, 1-2 of 3-6) en 

geografische locatie. In de cabozantinib + nivolumab arm kregen patiënten elke 

twee weken een infuus met 240 mg nivolumab toegediend en gebruikten een maal 

per dag een tablet met 40 mg cabozantinib. In de sunitinib arm gebruikten 

patiënten een maal per dag een tablet met 50 mg sunitinib gedurende 4 weken 

gevolgd door een rustperiode van 2 weken zonder behandeling. Deze 6-wekelijkse 

cyclus voor sunitinib werd continu herhaald. De behandeling werd voortgezet totdat 

er ziekteprogressie of onacceptabele toxische effecten optraden en hierbij had de 

behandeling met nivolumab een maximale behandelduur van twee jaar. Dit 

betekent dat patiënten in de cabozantinib + nivolumab arm na twee jaar enkel nog 

behandeld werden met cabozantinib. Dosisreductie was toegestaan voor 

cabozantinib en sunitinib, maar niet voor nivolumab.[14]  

 

De primaire uitkomstmaat was progressievrije overleving. Algehele overleving, 

objectieve respons, kwaliteit van leven (FKSI-19 score en FKSI-DRS score) en 

veiligheid waren secundaire uitkomstmaten van deze studie. De mediane follow-up 

duur was 18,1 maanden ten tijde van de publicatie. Data over de effectiviteit werd 

gepresenteerd op basis van een intention to treat analyse.[14]  

 

Netwerk meta-analyse Riaz et al 2021[15] 

In de netwerk meta-analyse van Riaz et al. 2021 werd de effectiviteit en veiligheid 

van verschillende eerstelijnsbehandelingen voor een gevorderd RCC met elkaar 

vergeleken. De effectiviteitsdata van cabozantinib + nivolumab uit de CHECKMATE 

9-ER studie werd hierbij onder andere vergeleken met effectiviteitsdata van 

pembrolizumab + axitinib uit de KEYNOTE-426 studie en effectiviteitsdata van 

nivolumab + ipilimumab uit de CHECKMATE 214 studie. Daarnaast werden 

cabozantinib + nivolumab ook vergeleken met de monotherapieën met axitinib, 

cabozantinib, pazopanib, sorafenib, sunitinib en tivozanib en met de 

combinatietherapieën met atezolizumab + bevacizumab en avelumab + axitinib. 

Veertien RCT’s werden geïncludeerd in de netwerk meta-analyse. Een DerSimonian 

and Laird random-effects (gepaarde) meta-analyse en een fixed-effects consistency 

NMA volgens de frequentist methode werden uitgevoerd voor progressievrije 

overleving, algehele overleving, objectieve respons (ORR), volledige respons (CR), 

therapie-gerelateerde ongunstige effecten en ernstige therapie-gerelateerde 

ongunstige effecten. Daarnaast werd de GRADE methode toegepast om de 

betrouwbaarheid van de evidence te kunnen bepalen.[15] 

 

KEYNOTE-426[17, 18] 

KEYNOTE-426 is een open-label, gerandomiseerde, actief gecontroleerde fase III 

studie. In deze studie werd de effectiviteit en veiligheid van pembrolizumab + 

axitinib vergeleken met sunitinib bij onbehandelde patiënten met een gevorderd 
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heldercellig RCC. Patiënten waren 18 jaar en ouder, hadden een nieuw 

gediagnostiseerde of terugkerende gevorderd RCC (stage IV), een Karnofksy-score 

van minstens 70 en de tumor had minstens één meetbare laesie volgens de 

RECIST-criteria. Patiënten mochten niet eerder systemische therapie voor een 

gevorderd RCC hebben ontvangen. Patiënten met actieve metastasen in het centraal 

zenuwstelsel, een actieve auto-immuunziekte, slecht gecontroleerde hypertensie, 

ischemische hartziekten of NYHA-klasse III of IV hartfalen werden geëxcludeerd. 

Daarnaast was het gebruik van glucocorticoïden en immunosuppressiva voorafgaand 

aan de studie niet toegestaan.[17]  

 

Patiënten werden random ingedeeld in een van de twee behandelarmen en 

patiënten werden gestratificeerd naar IMDC-risicoscore (0, 1-2 of 3-6) en 

geografische locatie. In de pembrolizumab + axitinib arm kregen patiënten elke drie 

weken een infuus met 200 mg pembrolizumab toegediend en gebruikten twee maal 

per dag een tablet met 5 mg axitinib. In de sunitinib arm gebruikten patiënten een 

maal per dag een tablet met 50 mg sunitinib gedurende 4 weken gevolgd door een 

rustperiode van 2 weken zonder behandeling. Deze 6-wekelijkse cyclus voor 

sunitinib werd continu herhaald. De behandeling werd voortgezet totdat er 

ziekteprogressie of onacceptabele toxische effecten optraden en hierbij had de 

behandeling met pembrolizumab een maximale behandelduur van 35 cycli. Na 35 

cycli pembrolizumab werden patiënten dus enkel behandeld met axitinib. 

Dosisreductie was toegestaan voor axitinib en sunitinib, maar niet voor 

pembrolizumab.[17, 18] 

 

De primaire uitkomstmaten waren algehele overleving en progressievrije overleving. 

Objectieve respons en veiligheid waren secundaire uitkomstmaten van deze studie. 

Kwaliteit van leven bepaald aan de hand van de European Organisation for Research 

and Treatment of Cancer Quality of Life Questionaire-Core 30 (EORTC QLC-C30) 

werd meegenomen als een additionele uitkomstmaat in de studie. De mediane 

follow-up duur was 12,8 maanden ten tijde van de eerste publicatie en 30,6 

maanden ten tijde van de laatste publicatie. Data over de effectiviteit werd 

gepresenteerd op basis van een intention to treat analyse.[17, 18]  

 

CHECKMATE 214[19-21, 13, 22] 

CHECKMATE 214 is een open-label, gerandomiseerde, actief gecontroleerde fase III 

studie. In deze studie werd de effectiviteit en veiligheid van nivolumab + ipilimumab 

vergeleken met sunitinib bij onbehandelde patiënten met een gevorderd heldercellig 

RCC. Patiënten waren 18 jaar en ouder, hadden een gevorderd RCC, een Karnofksy-

score van minstens 70 en de tumor had minstens één meetbare laesie volgens de 

RECIST-criteria. Patiënten mochten niet eerder systemische therapie voor een 

gevorderd RCC hebben ontvangen. Patiënten met metastasen in het centraal 

zenuwstelsel of een auto-immuunziekte werden geëxcludeerd. Daarnaast was het 

gebruik van glucocorticoïden en immunosuppressiva voorafgaand aan de studie niet 

toegestaan.[19]  

 

Patiënten werden random ingedeeld in een van de twee behandelarmen en 

patiënten werden gestratificeerd naar IMDC-risicoscore (0, 1-2 of 3-6) en 

geografische locatie. In de nivolumab + ipilimumab arm kregen patiënten 

gedurende 4 cycli elke drie weken nivolumab (3 mg/kg lichaamsgewicht) en 

ipilimumab (1 mg/kg lichaamsgewicht) intraveneus toegediend gevolgd door elke 

twee weken een infuus met nivolumab (3 mg/kg lichaamsgewicht). In de sunitinib 

arm gebruikten patiënten een maal per dag een tablet met 50 mg sunitinib 

gedurende 4 weken gevolgd door een rustperiode van 2 weken zonder behandeling. 

Deze 6-wekelijkse cyclus voor sunitinib werd continu herhaald. De behandeling werd 

voortgezet totdat er ziekteprogressie of onacceptabele toxische effecten optraden. 
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Dosisreductie was toegestaan voor sunitinib, maar niet voor nivolumab en 

ipilimumab.[19] 

 

De primaire uitkomstmaten waren algehele overleving, progressievrije overleving en 

objectieve respons van de patiënten met een intermediaire of ongunstige prognose. 

Algehele overleving, progressievrije overleving, objectieve respons en veiligheid van 

de intention to treat (ITT) populatie waren secundaire uitkomstmaten van deze 

studie. Kwaliteit van leven gemeten met de FKSI-19 vragenlijst werd meegenomen 

als een additionele uitkomstmaat in de studie. De mediane follow-up duur was 25,2 

maanden ten tijde van de eerste publicatie en 55 maanden ten tijde van de laatste 

publicatie.[19-21, 13, 22]  

 

Ondersteunend bewijs: 

Netwerk meta-analyse Quhal et al. 2021[16] 

In de netwerk meta-analyse van Quhal et al. 2021 werd de effectiviteit en veiligheid 

van verschillende eerstelijns combinatiebehandelingen voor een gevorderd RCC met 

elkaar vergeleken. De effectiviteitsdata van cabozantinib + nivolumab uit de 

CHECKMATE 9-ER studie werd hierbij onder andere vergeleken met effectiviteitsdata 

van pembrolizumab + axitinib uit de KEYNOTE-426 studie en effectiviteitsdata van 

nivolumab + ipilimumab uit de CHECKMATE 214 studie. Daarnaast werden 

cabozantinib + nivolumab ook vergeleken met de monotherapie met sunitinib en 

met de combinatietherapieën met atezolizumab + bevacizumab, avelumab + 

axitinib en lenvatinib + pembrolizumab. Zes RCT’s werden geïncludeerd in de 

netwerk meta-analyse. Een netwerk meta-analyse werd uitgevoerd voor 

progressievrije overleving, algehele overleving, objectieve respons (ORR), volledige 

respons (CR) en ernstige therapie-gerelateerde ongunstige effecten. De resultaten 

per uitkomstmaat werden in de NMA weergeven als rangvolgorden waarbij er werd 

uitgegaan van de P-score.[16]  

 

Bijlage 5 geeft een overzicht van de baselinekenmerken van de geïncludeerde 

studies. 

 

3.3 Gunstige effecten interventie 

Het risico op bias van de studies is beoordeeld aan de hand van een vragenlijst 

passend bij de onderzoeksopzet. In dit rapport is de volgende checklist gebruikt: 

Cochrane risk of bias tool. 

 

De beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 6. De effecten van de 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Algehele overleving 

Directe vergelijking met sunitinib  

Na een mediane follow-up van 18,1 maanden waren 67 patiënten overleden 

(20,7%) in de cabozantinib + nivolumab arm en 99 (30,2%) in de sunitinib arm. De 

mediane overleving werd in beide armen nog niet bereikt. De Hazard ratio tussen de 

cabozantinib-nivolumab arm en de sunitinib arm was 0,60 (95% BI 0,44 tot 0,82) 

wat inhoudt dat patiënten die cabozantinib + nivolumab gebruikten een 40% lagere 

kans op sterfte hebben dan patiënten die sunitinib gebruikten.[14]  
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Deze winst op de totale overleving voldoet aan de PASKWIL-criteria (HR < 0,70). 

Het is op dit moment nog onduidelijk of er ook sprake is van een klinische relevante 

verlenging van de algehele overleving, omdat in de studie de mediane overleving in 

beide behandelarmen nog niet werd bereikt. Vanwege de relatief korte studieduur is 

er dus enige onzekerheid of dit effect ook over een langere termijn aanhoudt. De 

studie loopt op ten tijde van opstellen van dit rapport nog en dus zal er binnen 

afzienbare tijd wel meer duidelijk worden over de algehele overleving. Hiervoor is op 

dit moment niet afgewaardeerd in de GRADE-beoordeling aangezien het effect op 

het overlijdensrisico wel klinisch relevant was. In de GRADE-beoordeling werd er wel 

met een punt afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid, omdat het 

betrouwbaarheidsinterval de klinische relevantiegrens doorkruist. 

 

Gradeconclusie:  

Behandeling met cabozantinib + nivolumab bij een gevorderd RCC resulteert 

waarschijnlijk in een klinische relevante verlaging van de kans op sterfte ten 

opzichte van sunitinib (Bewijs van redelijke kwaliteit). Het is op dit moment 

onduidelijk of er ook sprake is van een klinisch relevante verlenging van de algehele 

overleving. 

 

Indirecte vergelijking met pembrolizumab + axitinib 

Voor de indirecte vergelijking van cabozantinib + nivolumab met pembrolizumab + 

axitinib wordt gebruik gemaakt van de NMA van Riaz et al. 2021. In de NMA werd 

gebruik gemaakt van de CHECKMATE 9ER studie voor cabozantinib + nivolumab en 

de KEYNOTE-426 studie voor pembrolizumab + axitinib. In beide studies werd 

vergeleken met sunitinib. In figuur 3 wordt het forest-plot voor de algehele 

overleving uit de NMA van Riaz et al. 2021 weergeven.[15]  

 

Na een mediane follow-up van 30,6 maanden waren 142 patiënten overleden (33%) 

in de pembrolizumab + axitinib arm en 178 (41%) in de sunitinib arm. De mediane 

overleving voor de pembrolizumab + axitinib arm werd nog niet bereikt en was voor 

de sunitinib arm 35,7 maanden (95% BI 33,3 tot NB). De Hazard ratio tussen de 

pembrolizumab + axitinib arm en de sunitinib arm was 0,68 (95% BI 0,55 tot 0,85) 

wat inhoudt dat patiënten die pembrolizumab + axitinib gebruikten een 32% lagere 

kans op sterfte hebben dan patiënten die sunitinib gebruikten. Dit verschil is klinisch 

relevant en voldoet aan de PASKWIL criteria (HR < 0,70).[18]  

 

 
Figuur 3 Forest-plot Algehele overleving voor alle patiënten met een gevorderd RCC 
ongeacht IMDC risico score uit de NMA van Riaz et al. 2021.[15]  

In de NMA van Riaz et al. werd in een indirecte vergelijking een hazard ratio tussen 

cabozantinib + nivolumab en pembrolizumab + axitinib gevonden van 0,88 (95% BI 

0,56 tot 1,39). Dit houdt in dat er geen klinisch relevant verschil is tussen 

cabozantinib + nivolumab en pembrolizumab + axitinib. Daarnaast is dit verschil 
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ook niet statistisch significant. Dit betekent dat cabozantinib + nivolumab een 

gelijkwaardig effect heeft op de algehele overleving als pembrolizumab + axitinib. 

Op dit moment is er al wel data met een langere follow-up voor pembrolizumab + 

axitinib dan voor cabozantinib + nivolumab, Hierdoor is er meer zekerheid over het 

effect op de algehele overleving op de lange termijn voor pembrolizumab + axitinib 

dan voor cabozantinib + nivolumab. [15]  

 

In de GRADE-beoordeling werd met een punt afgewaardeerd omdat er sprake is van 

transitiviteit tussen de twee studies vanwege het grote verschil in follow-up duur 

(18,1 maanden versus 30,6 maanden). Daarnaast werd er ook afgewaardeerd met 

twee punten omdat het betrouwbaarheidsinterval aan beide zijden de klinische 

relevantiegrens overschrijdt.   

 

Gradeconclusie:  

Het is onzeker of de behandeling met cabozantinib + nivolumab kan resulteren in 

een klinisch relevant verschil in de kans op sterfte vergeleken met pembrolizumab + 

axitinib bij een gevorderd RCC (bewijs van zeer lage kwaliteit).  

 

Indirecte vergelijking met nivolumab + ipilimumab bij patiënten met een 

intermediaire of ongunstige prognose 

Nivolumab + ipilimumab is op dit moment enkel geregistreerd voor de behandeling 

van patiënten met een gevorderd RCC met een intermediaire of ongunstige 

prognose, aangezien dit geneesmiddel onvoldoende effectief is bevonden voor 

patiënten met een gunstige prognose vergeleken met sunitinib. In de NMA van Riaz 

et al. 2021 worden ook de resultaten weergeven voor de subgroep-analyses bij 

patiënten met een intermediaire of ongunstige prognose. Voor zowel cabozantinib + 

nivolumab als nivolumab + ipilimumab zijn er gegevens bekend over het effect bij 

deze patiëntengroep. In de NMA werd gebruik gemaakt van de CHECKMATE 9ER 

studie voor cabozantinib + nivolumab en de CHECKMATE 214 studie voor nivolumab 

+ ipilimumab. In beide studies werd vergeleken met sunitinib. In figuur 4 wordt het 

forest-plot voor de algehele overleving voor patiënten met een intermediaire of 

ongunstige prognose uit de NMA van Riaz et al. 2021 weergeven.[15] 

 

 
Figuur 4 Forest-plot Algehele overleving voor patiënten met een gevorderd RCC en 
een intermediaire of ongunstige prognose  uit de NMA van Riaz et al. 2021.[15] 

In de CHECKMATE 9-ER studie was de hazard ratio voor de algehele overleving bij 

patiënten met een intermediaire of ongunstige prognose 0,52 (95% BI 0,28 tot 

0,97). Dit houdt in dat patiënten met een intermediaire of ongunstige prognose die 

cabozantinib + nivolumab gebruikten een 48% lagere kans hebben op sterfte dan 

patiënten die sunitinib gebruiken. Dit verschil is klinisch relevant en voldoet aan de 

PASKWIL criteria (HR < 0,70).[14, 15] 
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Na een mediane follow-up van 55 maanden waren 275 patiënten overleden (50%) 

in de nivolumab + ipilimumab arm en 350 (64,2%) in de sunitinib arm. De mediane 

overleving voor de nivolumab + ipilimumab arm was 48,1 maanden en was voor de 

sunitinib arm 26,6 maanden. De Hazard ratio tussen de nivolumab + ipilimumab 

arm en de sunitinib arm was 0,65 (95% BI 0,54 tot 0,78) wat inhoudt dat patiënten 

die nivolumab + ipilimumab gebruikten een 44% lagere kans op sterfte hebben dan 

patiënten die sunitinib gebruikten. Dit verschil is klinisch relevant en voldoet aan de 

PASKWIL criteria (HR < 0,70).[22] 

 

In de NMA van Riaz et al. werd in een indirecte vergelijking een hazard ratio tussen 

cabozantinib + nivolumab en nivolumab + ipilimumab gevonden van 0,79 (95% BI 

0,41 tot 1,52). Er is dus geen klinisch relevant verschil tussen cabozantinib + 

nivolumab en nivolumab + ipilimumab. Dit betekent dat cabozantinib + nivolumab 

een gelijkwaardig effect heeft op de algehele overleving als nivolumab + ipilimumab 

bij patiënten met een intermediaire of ongunstige prognose. Er is daarbij wel enige 

onzekerheid over het langetermijn effect op de algehele overleving voor 

cabozantinib + nivolumab, omdat de follow-up duur in de studie voor cabozantinib 

+ nivolumab veel korter was dan de follow-up duur in de studie met nivolumab + 

ipilimumab, Daarom is er wel meer zekerheid met betrekking tot het effect op de 

algehele overleving op de lange termijn voor nivolumab + ipilimumab vergeleken 

met cabozantinib + nivolumab.[15] 

 

In de GRADE-beoordeling werd met één punt afgewaardeerd voor indirect bewijs, 

omdat er sprake is van enige transitiviteit wegens het grote verschil in follow-up 

(18,1 maanden versus 55 maanden). Daarnaast werd er ook één punt 

afgewaardeerd omdat er sprake is van een subgroep-analyse waar de CHECKMATE 

9ER studie van cabozantinib + nivolumab niet voor is gepowered. Ook is er met 

twee punten afgewaardeerd op de onnauwkeurigheid, omdat het 

betrouwbaarheidsinterval aan beide zijden de klinisch relevantiegrenzen 

overschrijdt.  

 

Gradeconclusie:  

Het is onzeker of de behandeling met cabozantinib + nivolumab kan resulteren in 

een klinisch relevant verschil in de kans op sterfte vergeleken met nivolumab + 

ipilimumab bij patiënten met een gevorderd RCC en een intermediaire of ongunstige 

prognose (bewijs van zeer lage kwaliteit). 

 

Progressievrije overleving 

Directe vergelijking met sunitinib  

Na een mediane follow-up van 18,1 maanden hadden 144 patiënten (44,6%) in de 

cabozantinib + nivolumab arm een PFS-event en 199 (58,2%) in de sunitinib arm. 

De mediane progressievrije overleving was 16,6 maanden (95% BI 12,5 tot 24,9) in 

de cabozantinib + nivolumab arm en 8,3 maanden (95% BI 7,0 tot 9,7) in de 

sunitinib arm. De Hazard ratio tussen de cabozantinib + nivolumab arm en de 

sunitinib arm was 0,51 (95% BI 0,41 tot 0,64) wat inhoudt dat patiënten die 

cabozantinib + nivolumab gebruikten een 49% lagere kans op een PFS-event 

hebben dan patiënten die sunitinib gebruikten. Het verschil in mediane 

progressievrije overleving is 8,3 maanden.[14]  

 

Deze winst op de totale overleving voldoet aan de PASKWIL-criteria (HR < 0,70 of > 

12 weken) en is dus klinisch relevant.  

 

Gradeconclusie:  

Behandeling met cabozantinib + nivolumab bij een gevorderd RCC resulteert in een 

klinische relevante verlenging van de PFS en een klinische relevante verlaging van 
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het risico op sterfte of ziekteprogressie ten opzichte van sunitinib (Bewijs van hoge 

kwaliteit).  

 

Indirecte vergelijking met pembrolizumab + axitinib 

Voor de indirecte vergelijking van cabozantinib + nivolumab met pembrolizumab + 

axitinib wordt gebruik gemaakt van de NMA van Riaz et al. 2021. In figuur 5 wordt 

het forest-plot voor de progressievrije overleving uit de NMA van Riaz et al. 2021 

weergeven.[15] 

 
Figuur 5 Forest-plot Progressievrije overleving voor alle patiënten met een 
gevorderd RCC ongeacht IMDC risico score uit de NMA van Riaz et al. 2021[15]. 

Na een mediane follow-up van 30,6 maanden hadden 264 patiënten (61%) in de 

pembrolizumab + axitinib arm een PFS-event en 281 (66%) in de sunitinib arm. De 

mediane progressievrije overleving was 15,4 maanden (95% BI 12,7 tot 18,9) in de 

pembrolizumab + axitinib arm en 11,1 maanden (95% BI 9,1 tot 12,5) in de 

sunitinib arm. De Hazard ratio tussen de pembrolizumab + axitinib arm en de 

sunitinib arm was 0,71 (95% BI 0,60 tot 0,84) wat inhoudt dat patiënten die 

pembrolizumab + axitinib gebruikten een 29% lagere kans op een PFS-event 

hebben dan patiënten die sunitinib gebruikten. De Hazard ratio is dus niet klinisch 

relevant (HR < 0,70), echter het verschil in mediane progressievrije overleving is 

wel groter dan 12 weken (4,3 maanden) en dus voldoet het aan de PASKWIL 

criteria.[18]  

 

In de NMA van Riaz et al. werd in een indirecte vergelijking een hazard ratio tussen 

cabozantinib + nivolumab en pembrolizumab + axitinib gevonden van 0,72 (95% BI 

0,54 tot 0,95). Er is dus geen klinisch relevant verschil in progressievrije overleving 

tussen cabozantinib + nivolumab en pembrolizumab + axitinib, maar het gevonden 

verschil is wel statistisch significant.[15]    

 

In de GRADE-beoordeling werd met een punt afgewaardeerd omdat er sprake is van 

transitiviteit tussen de twee studies vanwege het grote verschil in follow-up duur 

(18,1 maanden versus 30,6 maanden). Daarnaast werd er ook afgewaardeerd met 

een punt wegens het feit dat het betrouwbaarheidsinterval enkelzijdig de klinische 

relevantiegrens doorkruist.   

 

Gradeconclusie:  

Cabozantinib + nivolumab heeft ten opzichte van pembrolizumab + axitinib mogelijk 

geen klinisch relevant effect op de progressievrije overleving bij een gevorderd RCC 

(bewijs van lage kwaliteit). 

 

Indirecte vergelijking met nivolumab + ipilimumab bij patiënten met een 

intermediaire of ongunstige prognose 

Voor de indirecte vergelijking van cabozantinib + nivolumab en nivolumab + 
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ipilimumab werd gebruikt gemaakt van de NMA van Riaz et al. 2021. In figuur 6 

wordt het forest-plot voor de progressievrije overleving voor patiënten met een 

intermediaire of ongunstige prognose uit de NMA van Riaz et al. 2021 weergeven.[15]  

 

 
Figuur 6 Forest-plot Progressievrije overleving voor patiënten met een gevorderd 
RCC en een intermediaire of ongunstige prognose  uit de NMA van Riaz et al. 
2021[15]. 

In de CHECKMATE 9-ER studie was de hazard ratio voor de progressievrije 

overleving bij patiënten met een intermediaire of ongunstige prognose 0,47 (95% 

BI 0,33 tot 0,67). Dit houdt in dat patiënten met een intermediaire of ongunstige 

prognose die cabozantinib + nivolumab gebruikten een 53% lagere kans hebben op 

een PFS-event dan patiënten die sunitinib gebruiken. Dit verschil is klinisch relevant 

en voldoet aan de PASKWIL criteria (HR < 0,70).[14, 15] 

 

Na een mediane follow-up van 55 maanden hadden 370 patiënten (67,3%) in de 

nivolumab + ipilimumab arm een PFS-event en 479 (87,7%) in de sunitinib arm. De 

mediane progressievrije overleving was 11,2 maanden (95% BI 8,4 tot 16,1) in de 

nivolumab + ipilimumab arm en 8,3 maanden (95% BI 7,0 tot 10,8) in de sunitinib 

arm. De Hazard ratio tussen de nivolumab + ipilimumab arm en de sunitinib arm 

was 0,74 (95% BI 0,62 tot 0,88) wat inhoudt dat patiënten die nivolumab + 

ipilimumab gebruikten een 26% lagere kans op een PFS-event hebben dan 

patiënten die sunitinib gebruikten. De hazard ratio is dus niet klinisch relevant (HR 

< 0,70) en het verschil in mediane overleving is 2,9 maanden. Het verschil in de 

PFS voldoet dus niet aan de PASKWIL-criteria.[22]  

 

In de NMA van Riaz et al. werd in een indirecte vergelijking een hazard ratio tussen 

cabozantinib + nivolumab en nivolumab + ipilimumab gevonden van 0,62 (95% BI 

0,41 tot 0,92). Dit is een klinisch relevant verschil. Patiënten die cabozantinib + 

nivolumab gebruiken hebben dus klinisch relevant minder PFS events dan patiënten 

die nivolumab + ipilimumab gebruiken.[15]  

 

In de GRADE-beoordeling werd met een punt afgewaardeerd omdat er sprake is van 

transitiviteit tussen de twee studies vanwege het grote verschil in follow-up duur 

(18,1 maanden versus 55 maanden). Ook is er afgewaardeerd met één punt omdat 

er sprake is van een subgroep-analyse waar de CHECKMATE 9ER studie van 

cabozantinib + nivolumab niet voor gepowered is. Daarnaast werd er ook 

afgewaardeerd met een punt wegens het feit dat het betrouwbaarheidsinterval 

enkelzijdig de klinische relevantiegrens doorkruist.   

 

Gradeconclusie: 

Het is onzeker of de behandeling met cabozantinib + nivolumab kan resulteren in 

een klinisch relevant effect op de progressievrije overleving vergeleken met 

nivolumab + ipilimumab bij patiënten met een gevorderd RCC en een intermediaire 

of ongunstige prognose (bewijs van zeer lage kwaliteit). 
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Kwaliteit van leven 

Directe vergelijking met sunitinib  

In de CHECKMATE 9ER studie werd de kwaliteit van leven bepaald aan de hand van 

de FKSI-19 vragenlijst. Van deze vragenlijst werden zowel de totale scores (FKSI-19 

totaalscore) als de ziektegerelateerde symptoomscores (FKSI-DRS score) 

meegenomen. De baselinewaardes van beide behandelarmen van de studies waren 

gelijkwaardig (58,7 ± 10,6 voor cabozantinib + nivolumab versus 58,4 ± 9,9 voor 

sunitinib).[14] 

 

In figuur 7 staan de resultaten voor de FKSI vragenlijsten. De exacte waarden 

werden niet vermeld in deze studie. In het figuur is te zien dat sunitinib zorgde voor 

een verslechtering van zowel FKSI-19 als de FKSI-DRS score, terwijl cabozantinib + 

nivolumab zorgde voor een zeer geringe verslechtering FKSI-19 score en een 

verbetering van de FKSI-DRS score. Cabozantinib + nivolumab had hierbij 

significant betere FKSI-19 en FKSI-DRS scores dan sunitinib (P<0,05). Het is echter 

onduidelijk wat het exacte verschil is tussen beide behandelarmen en daarom kan er 

geen uitspraak worden gedaan over de klinische relevantie van dit effect. Ook is het 

daardoor niet mogelijk aan de hand van de GRADE methode een uitspraak te doen 

over het effect van cabozantinib + nivolumab op de kwaliteit van leven.[14]   

 

 
Figuur 7 Kwaliteit van leven gemeten met de FKSI-19 score en de FKSI-DRS score 
uit de CHECKMATE 9ER studie[14]. 

Gradeconclusie:  
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Aangezien het exacte verschil tussen cabozantinib + nivolumab en sunitinib 

onbekend is, kan er geen GRADE-beoordeling worden uitgevoerd en is niet mogelijk 

om uitspraak te doen over de klinische relevantie van dit effect.  

 

Indirecte vergelijking met pembrolizumab + axitinib 

In de NMA van Riaz et al. 2021 wordt de kwaliteit van leven niet meegenomen als 

relevante uitkomstmaat. In de KEYNOTE-426 studie werd de kwaliteit van leven wel 

gemeten[18]. Echter zijn er op dit moment nog geen gepubliceerde artikelen 

beschikbaar waarin de resultaten van de kwaliteit van leven score voor 

pembrolizumab + axitinib wordt besproken. Daarom is het niet mogelijk om een 

uitspraak te doen over het verschil in kwaliteit van leven tussen cabozantinib + 

nivolumab en pembrolizumab + axitinib bij patiënten met een gevorderd RCC.  

 

Gradeconclusie:  

Aangezien er geen exacte resultaten bekend zijn over de kwaliteit van leven voor 

zowel cabozantinib + nivolumab als pembrolizumab + axitinib bij een gevorderd 

niercelcarcinoom, kan er geen GRADE-beoordeling worden uitgevoerd. Het is dan 

ook niet mogelijk om een uitspraak te doen over het eventuele verschil in kwaliteit 

van leven tussen cabozantinib + nivolumab en pembrolizumab + axitinib. 

 

Indirecte vergelijking met nivolumab + ipilimumab bij patiënten met een 

intermediaire of slechte prognose 

In de CHECKMATE 214 studie werd de kwaliteit van leven bepaald aan de hand van 

meerdere vragenlijsten waaronder de FKSI-19 vragenlijst. In figuur 8 zijn de 

resultaten van de FKSI-19 totaalscore te zien. Na 103 weken was de gemiddelde 

verandering in FSKI-19 totaalscore ten opzichte van de baselinewaarde in de 

nivolumab + ipilimumab arm + 4,00 (95% BI 1,91 tot 6,09) en in de sunitinib arm -

3,14 (95%BI -6,03 tot -0,25). Dit verschil tussen nivolumab + ipilimumab en 

sunitinib is klinisch relevant en patiënten die behandeld worden met nivolumab + 

ipilimumab hebben dus een betere kwaliteit van leven dan patiënten die behandeld 

worden met sunitinib.[13]  

 

Aangezien er geen exacte gegevens bekend zijn over de verandering in FKSI-19 

score voor cabozantinib + nivolumab, is het op dit moment niet mogelijk om een 

vergelijking te maken met nivolumab + ipilimumab. Er is wel uit de twee figuren op 

te maken dat de behandeling met nivolumab + ipilimumab en cabozantinib + 

nivolumab beiden zorgen voor een significante verbetering in kwaliteit van leven ten 

opzichte van sunitinib monotherapie. 
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Figuur 8 Kwaliteit van leven gemeten met de FKSI-19 score uit de CHECKMATE 214 
studie.[13] 

 

Gradeconclusie: 

Wegens het ontbreken van de exacte resultaten voor cabozantinib + nivolumab is 

het niet mogelijk om een GRADE-beoordeling uit te voeren. Hierdoor kan er dus ook 

geen uitspraak worden gedaan over een eventueel verschil in kwaliteit van leven 

tussen cabozantinib + nivolumab en nivolumab + ipilimumab.  

 

3.3.1 Overige overwegingen 

Subgroep-analyses 

In de CHECKMATE 9-ER werden er ook een post-hoc analyse uitgevoerd om de 

effectiviteit bij verschillende subgroepen te kunnen analyseren. De CHECKMATE 9-

ER studie is niet gepowered om een verschil te vinden voor de algehele overleving 

en de progressievrije overleving bij deze subgroepen.[14] 

 

Voor zowel de patiënten met een gunstige, intermediaire of ongunstige prognose 

werd er een klinisch relevant verschil gevonden in progressievrije overleving 

vergeleken met sunitinib. Bij de algehele overleving werd op dit moment nog geen 

klinisch relevant verschil gevonden bij patiënten met een gunstige prognose (0,84 

[95% BI 0,35 tot 1,97]). Bij Patiënten met een intermediaire of ongunstige 

prognose werd al wel een klinisch relevante verbetering van de algehele overleving 

gevonden.[14]  

 

Bij patiënten met een PD-L1 expressie ≥ 1% werd er vergeleken met sunitinib nog 

geen klinisch relevant verschil gevonden voor de algehele overleving (0,80 [95% BI 

0,48 tot 1,34]), maar er werd wel een klinisch relevante verbetering in 

progressievrije overleving gevonden bij deze subgroep. Voor patiënten met een PD-

L1 expressie < 1% of een onbekende PD-L1 expressie werd er wel een klinisch 

relevant verschil gevonden voor zowel de progressievrije overleving als de algehele 

overleving.[14]  

  

Rangvolgorde van geneesmiddelen voor de behandeling van een gevorderd 

niercelcarcinoom 

In de NMA’s van Riaz et al. 2021 en Quhal et al. 2021 wordt er een rangvolgorde 

gemaakt voor geneesmiddelen die gebruikt kunnen worden bij een gevorderd RCC 

voor verschillende uitkomstmaten[15, 16]. In de NMA van Riaz et al. 2021 worden 

zowel combinatietherapieën als monotherapieën voor de eerstelijnsbehandeling van 
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een gevorderd RCC besproken[15]. In de NMA van Quhal et al. 2021 worden enkel de 

combinatietherapieën besproken[16]. In beide NMA’s worden ook geneesmiddelen 

besproken die op dit moment in Nederland niet toegepast worden als 

eerstelijnsbehandeling voor een gevorderd RCC.  

 

De rangvolgordes die genoemd worden voor de combinatietherapieën komen vrijwel 

overeen tussen Riaz et al. 2021 en Quhal et al. 2021[15, 16]. Het enige verschil tussen 

de NMA’s is dat de NMA van Quhal et al. 2021 ook de combinatiebehandeling met 

lenvatinib en pembrolizumab meeneemt waarvan het artikel ten tijde van de NMA 

van Riaz et al. 2021 nog niet was verschenen. 

 

In de rangvolgorde van beide NMA’s voor de algehele overleving en de 

progressievrije overleving is te zien dat cabozantinib + nivolumab hoger op de 

rangschikking staat dan sunitinib, pembrolizumab + axitinib en nivolumab + 

ipilimumab (Tabel 4 en 5)[15, 16]. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit de gehele 

patiëntenpopulatie betreft en niet de patiëntenpopulatie met een intermediaire of 

slechte prognose.  

 

In de rangvolgorde is te zien dat voor de algehele overleving voor de gehele 

populatie cabozantinib + nivolumab op plaats 1 staat en voor de progressievrije 

overleving staat cabozantinib + nivolumab in beide NMA’s op plaats 2. Bij de 

progressievrije overleving in de NMA van Riaz et al. 2021 staat cabozantinib 

monotherapie op plaats 1 en in de NMA van Quhal et al. 2021 staat de 

combinatietherapie met lenvatinib en pembrolizumab op plaats 1. Lenvatinib + 

pembrolizumab is op dit moment nog niet geregistreerd in Nederland voor de 

eerstelijnsbehandeling van een gevorderd RCC en daarom wordt deze 

combinatietherapie dan ook niet meegenomen in de beoordeling van cabozantinib + 

nivolumab.  

 

Tabel 4: Rangvolgorde voor de algehele overleving in de NMA van Riaz et al. 2021 

en Quhal et al. 2021.  

Rangvolgorde voor 

algehele overleving 

Riaz et al. 2021[15]  Quhal et al. 2021[16] 

1 Cabozantinib + nivolumab  Cabozantinib + nivolumab 

2 Pembrolizumab + axitinib  Lenvatinib + pembrolizumab 

3 Nivolumab + ipilimumab  Pembrolizumab + axitinib 

4 Avelumab + axitinib  Nivolumab + ipilimumab 

5 Cabozantinib Avelumab + axitinib 

6 Pazopanib Atezolizumab + bevacizumab 

7 Atezolizumab + 

bevacizumab 

Sunitinib 

8 Axitinib  

9 Sorafenib  

10 Sunitinib  

11 Tivozanib  

  

Bij patiënten met intermediaire of ongunstige prognose staat nivolumab + 

ipilimumab eveneens onder cabozantinib + nivolumab in de rangvolgorde, echter 

staat nivolumab + ipilimumab in deze rangschikking hoger dan pembrolizumab + 

axitinib. Dit komt vooral omdat nivolumab + ipilimumab veel minder effectief is bij 

patiënten met een gunstige prognose dan pembrolizumab + axitinib. 

 

Tabel 5: Rangvolgorde voor de progressievrije overleving voor patiënten in de NMA 

van Riaz et al. 2021 en Quhal et al. 2021. 
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Rangvolgorde voor 

progressievrije overleving 

Riaz et al. 2021[15]  Quhal et al. 2021[16] 

1 Cabozantinib Lenvatinib + pembrolizumab 

2 Cabozantinib + nivolumab  Cabozantinib + nivolumab 

3 Avelumab + axitinib  Avelumab + axitinib 

4 Pembrolizumab + axitinib  Pembrolizumab + axitinib 

5 Atezolizumab + 

bevacizumab 

Atezolizumab + bevacizumab 

6 Nivolumab + ipilimumab  Nivolumab + ipilimumab 

7 Sunitinib Sunitinib 

8 Axitinib  

9 Pazopanib  

10 Tivozanib  

11 Sorafenib  
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3.4 Ongunstige effecten 

Tabel 7 laat het veiligheidsprofiel zien van cabozantinib + nivolumab, sunitinib, 

pembrolizumab + axitinib en nivolumab + ipilimumab zoals deze staat omschreven 

in de SmPC.  

 

Incidentie interventie-gerelateerde graad 3-5 ongunstige effecten/ Incidentie 

interventie-gerelateerde ernstige ongunstige effecten 

Directe vergelijking met sunitinib  

In de CHECKMATE 9-ER studie hadden 60,2% (194/320) van de patiënten in de 

cabozantinib + nivolumab arm en 50,9% (163/320) van de patiënten in de sunitinib 

arm last van interventie-gerelateerde ongunstige effecten van graad 3 of hoger. Het 

relatief risico (RR) was 1,19 (95% BI 1,04 tot 1,37). Absoluut komt dit neer op 10 

per 100 patiënten meer met een interventie-gerelateerd ernstig ongunstig effect 

(95% BI 2 meer tot 19 meer). Dit verschil is wel statistisch significant maar niet 

klinisch relevant. In de GRADE beoordeling werd met 1 punt afgewaardeerd wegens 

het eenzijdig overschrijden van de klinische relevantiegrens.[14] 

 

Gradeconclusie:  

Cabozantinib + nivolumab heeft ten opzichte van sunitinib waarschijnlijk geen 

klinisch relevant effect op de incidentie van ernstige interventie-gerelateerde 

ongunstige effecten van graad 3 of hoger bij patiënten met een gevorderd RCC 

(bewijs van redelijke kwaliteit). 

 

Indirecte vergelijking met pembrolizumab + axitinib 

Voor de indirecte vergelijking van cabozantinib + nivolumab met pembrolizumab + 

axitinib wordt de NMA van Riaz et al. 2021 gebruikt (Figuur 8)[15].  

 
Figuur 9 Forest-plot Interventie-gerelateerde ernstige ongunstige effecten voor alle 
patiënten met een gevorderd RCC ongeacht IMDC risico score uit de NMA van Riaz 
et al. 2021[15]. 

In de KEYNOTE-426 studie hadden 66,9% (287/429) van de patiënten in de 

pembrolizumab + axitinib arm en 62,4% (265/425) van de patiënten in de sunitinib 

arm last van interventie-gerelateerde ongunstige effecten van graad 3 of hoger. Het 

relatief risico was 1,07 (95% BI 0,97 tot 1,19). Dit effect is niet statistisch 

significant.[18]  

 

In de NMA van Riaz et al. werd in een indirecte vergelijking een relatief risico tussen 

cabozantinib + nivolumab en pembrolizumab + axitinib gevonden van 1,12 (95% BI 

0,94 tot 1,32). Er is dus geen statistisch significant verschil in het optreden van 

ernstige interventie-gerelateerde ongunstige effecten tussen cabozantinib + 

nivolumab en pembrolizumab + axitinib[15]. Aangezien de CHECKMATE 9-ER studie 

een kortere follow-up heeft, is er voor de combinatie met cabozantinib en nivolumab 

wel meer onzekerheid met betrekking tot de langetermijnveiligheid van deze 

combinatietherapie.  
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In de GRADE-beoordeling werd met een punt afgewaardeerd omdat er sprake is van 

enige transitiviteit tussen de twee studies vanwege het grote verschil in follow-up 

duur (18,1 maanden versus 30,6 maanden). Daarnaast werd er ook afgewaardeerd 

met een punt wegens het feit dat het betrouwbaarheidsinterval eenzijdig de 

klinische relevantiegrens overschrijdt.  

 

Gradeconclusie:  

Cabozantinib + nivolumab heeft ten opzichte van pembrolizumab + axitinib mogelijk 

geen klinisch relevant effect op het optreden van ernstige interventie-gerelateerde 

ongunstige effecten van graad 3 of hoger bij patiënten met een gevorderd RCC 

(bewijs van lage kwaliteit).  

 

Indirecte vergelijking met nivolumab + ipilimumab 

Voor de indirecte vergelijking van cabozantinib + nivolumab met nivolumab + 

ipilimumab wordt de NMA van Riaz et al. 2021 gebruikt (Figuur 8). Er zijn geen 

gegevens bekend over de incidentie van ernstige interventie-gerelateerde 

ongunstige effecten bij patiënten met een intermediaire of ongunstige prognose. 

Daarom worden hiervoor de gegevens van de algehele ITT-populatie gebruikt.[15]  

 

In de CHECKMATE 214 studie hadden 47,9% (262/547) van de patiënten in de 

nivolumab + ipilimumab arm 64,1% (343/535) van de patiënten in de sunitinib arm 

last van interventie-gerelateerde ongunstige effecten van graad 3 of hoger. Het 

relatief risico was 0,75 (95% 0,67 tot 0,83). Dit effect is klinisch relevant en het 

houdt in dat patiënten die nivolumab + ipilimumab gebruiken een 25% lagere kans 

hebben op het krijgen van ernstige interventie-gerelateerde ongunstige effecten.[22] 

Daarnaast is er voor de combinatietherapie met cabozantinib en nivolumab ook 

meer onzekerheid ten aanzien van langetermijnveiligheid, omdat er voor de 

combinatie met nivolumab en ipilimumab al gegevens beschikbaar zijn met 

betrekking tot de veiligheid over een periode van 4 jaar.   

 

In de NMA van Riaz et al. werd in een indirecte vergelijking een relatief risico tussen 

cabozantinib + nivolumab en nivolumab + ipilimumab gevonden van 1,60 (95% BI 

1,34 tot 1,90). Dit verschil is klinisch relevant en dit betekent dat patiënten die 

cabozantinib + nivolumab gebruiken een 60% hogere kans hebben op het krijgen 

van ernstige interventie-gerelateerde ongunstige effecten als patiënten die 

nivolumab + ipilimumab gebruiken.[15]  

 

In de GRADE-beoordeling werd met een punt afgewaardeerd omdat er sprake is van 

enige transitiviteit tussen de twee studies vanwege het grote verschil in follow-up 

duur (18,1 maanden versus 55 maanden). 

 

Gradeconclusie:  

De behandeling met cabozantinib + nivolumab resulteert ten opzichte van 

nivolumab + ipilimumab waarschijnlijk in een klinische relevante toename van 

ernstige interventie-gerelateerde ongunstige effecten van graad 3 of hoger bij 

patiënten met een gevorderd RCC (bewijs van redelijke kwaliteit). 

 

Percentage stakers als gevolg van interventie-gerelateerde ongunstige effecten 

Directe vergelijking met sunitinib  

In de CHECKMATE 9-ER studie staakten 15,3% (49/320) van de patiënten in de 

cabozantinib + nivolumab arm en 8,8% (28/320) van de patiënten in de sunitinib 

arm de behandeling wegens interventie-gerelateerde ongunstige effecten. De RR 

van cabozantinib + nivolumab ten opzichte van sunitinib komt daarmee uit op 1,75 

(95% BI 1,13 tot 2,71). Absoluut komt dit neer dat 7 per 100 patiënten meer 

staken met de behandeling met cabozantinib + nivolumab vergeleken met sunitinib 
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(95% BI 1 meer tot 15 meer). Dit verschil is klinisch relevant. In de GRADE 

beoordeling werd met 1 punt afgewaardeerd wegens het eenzijdig overschrijden van 

de klinische relevantiegrens van 1,25.[14] 

 

Gradeconclusie:  

De behandeling met cabozantinib + nivolumab resulteert ten opzichte van sunitinib 

waarschijnlijk in een klinisch relevante toename van het aantal stakers als gevolg 

van interventie-gerelateerde ongunstige effecten (bewijs van redelijke kwaliteit).  

 

Indirecte vergelijking met pembrolizumab + axitinib 

Het percentage stakers wegens interventie-gerelateerde ongunstige effecten was 

geen uitkomstmaat in de NMA van Riaz. Et al. Om die reden werd er een indirecte 

vergelijking uitgevoerd waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit de CHECKMATE 

9ER en de KEYNOTE-426 studie.  

 

In de KEYNOTE-426 staakten 47,6% (204/429) van de patiënten in de 

pembrolizumab + axitinib arm en 12,5% (53/425) van de patiënten in de sunitinib 

arm de behandeling wegens interventie-gerelateerde ongunstige effecten. Hiervan 

staakten 92 patiënten het gebruik van pembrolizumab, 84 patiënten het gebruik van 

axitinib en 28 patiënten het gebruik van zowel pembrolizumab als axitinib wegens 

interventie-gerelateerde ongunstige effecten. Het is onduidelijk of patiënten die het 

gebruik van beide middelen staakten ook werden meegeteld als patiënten die het 

gebruik van een van de twee middelen staakte en daarom is er enige onzekerheid 

over het precieze aantal stakers. De RR van pembrolizumab + axitinib ten opzichte 

van sunitinib komt uit op 3,81 (95% BI 2,91 tot 5,00). Dit verschil is klinisch 

relevant en dit betekent dat er meer patiënten staken met het gebruik van 

pembrolizumab + axitinib  wegens interventie-gerelateerde ongunstige effecten als 

met het gebruik van sunitinib.[18]  

 

In een indirecte vergelijking tussen cabozantinib + nivolumab en pembrolizumab + 

axitinib werd een relatief risico gevonden van 0,46 (95% BI 0,27 tot 0,77). Dit 

verschil is klinisch relevant. Er zijn dus minder patiënten die staken met 

cabozantinib + nivolumab wegens interventie-gerelateerde ongunstige effecten dan 

met pembrolizumab + axitinib. 

 

In de GRADE-beoordeling werd met een punt gedowngraded omdat er sprake is van 

enige transitiviteit tussen de twee studies vanwege het grote verschil in follow-up 

duur (18,1 maanden versus 30,8 maanden). Er werd met een punt gedowngraded 

voor onnauwkeurigheid omdat het betrouwbaarheidsinterval eenzijdig de klinische 

relevantiegrens overschrijdt.  

 

Gradeconclusie:  

De behandeling met cabozantinib + nivolumab resulteert ten opzichte van 

pembrolizumab + axitinib mogelijk in een klinisch relevante afname van het aantal 

stakers als gevolg van interventie-gerelateerde ongunstige effecten (bewijs van lage 

kwaliteit). 

 

Indirecte vergelijking met nivolumab + ipilimumab 

Het percentage stakers wegens interventie-gerelateerde ongunstige effecten was 

geen uitkomstmaat in de NMA van Riaz. Et al. Om die reden werd er een indirecte 

vergelijking uitgevoerd waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit de CHECKMATE 

9ER en de CHECKMATE 214 studie.  

 

In de CHECKMATE 214 studie staakten 22,7% (124/547) van patiënten in de 

nivolumab + ipilimumab arm en 15,3% (70/535) van de patiënten in de sunitinib 
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arm de behandeling wegens interventie-gerelateerde ongunstige effecten. De RR 

van nivolumab + ipilimumab ten opzichte van sunitinib komt daarmee uit op 1,73 

(95% BI 1,33 tot 2,26). Dit verschil is klinisch relevant en het houdt in dat er een 

73% hogere kans is dat patiënten die nivolumab + ipilimumab gebruiken vroegtijdig 

stoppen met de behandeling vanwege interventie-gerelateerde ongunstige 

effecten.[22]  

 

In een indirecte vergelijking tussen cabozantinib + nivolumab en nivolumab + 

ipilimumab werd een relatief risico gevonden van 1,01 (95% BI 0,61 tot 1,69). Dit 

verschil is niet klinisch relevant of statistisch significant. Er is dus geen verschil in 

het aantal stakers als gevolg van interventie-gerelateerde ongunstige effecten.  

 

In de GRADE-beoordeling werd met een punt gedowngraded omdat er sprake is van 

enige transitiviteit tussen de twee studies vanwege het grote verschil in follow-up 

duur (18,1 maanden versus 55 maanden). Daarnaast werd er met twee punten 

gedowngraded voor onnauwkeurigheid aangezien het brede 

betrouwbaarheidsinterval aan twee zijden de klinisch relevantiegrens overschrijdt.  

 

Gradeconclusie: 

Het is onzeker of de behandeling met cabozantinib + nivolumab kan resulteren in 

een klinisch relevant effect op het aantal stakers als gevolg van interventie-

gerelateerde ongunstige effecten vergeleken met nivolumab + ipilimumab bij een 

gevorderd RCC (bewijs van zeer lage kwaliteit). 

 

3.4.1 Overige overwegingen 

Immuun-gerelateerde ongunstige effecten 

De behandeling met immuuntherapie gaat vaak gepaard met immuun-gerelateerde 

ongunstige effecten. Door deze ongunstige effecten is het gebruik van 

immuuntherapie zoals nivolumab, pembrolizumab en ipilimumab vaak beperkt tot 

een maximale behandelduur. Patiënten die tijdens de behandeling last krijgen van 

immuun-gerelateerde ongunstige effecten krijgen vaak glucocorticoïden om deze 

bijwerkingen te verminderen. Bij ernstige immuun-gerelateerde ongunstige effecten 

moeten de patiënten stoppen met de behandeling. In tabel 6 zijn de gegevens uit de 

verschillende studies weergeven. Er is te zien dat het percentage patiënten dat 

immuun-gerelateerde ongunstige effecten tussen de behandelingen met 

cabozantinib en nivolumab en met pembrolizumab en axitinib vrijwel 

overeenkomen. De behandeling met nivolumab en ipilimumab veroorzaakt 

daarentegen meer immuun-gerelateerde ongunstige effecten.  

 

Tabel 6: Gegevens met betrekking tot de immuun-gerelateerde ongunstige effecten 

in de actieve armen van de verschillende geïncludeerde studies 

 Percentage patiënten wat 

immuun-gerelateerde ongunstige 

effecten ervaarde in de actieve 

arm 

Meest voorkomende immuun-gerelateerde 

ongunstige effecten (> 5%) 

CHECKMATE 9-ER[14]  51,3% (164/320) Hypothyreoïdie (24,7%), hyperthyreoïdie (9,4%), 

huiduitslag (5,9%) en diarree (5%) 

KEYNOTE-426[18]  56,0% (242/429) Hypothyreoïdie (40%), hyperthyreoïdie (13%) en 

pneumonitis (5%). 

CHECKMATE 214[20]  81% (443/547) Jeuk (29%), diarree (24%), huiduitslag (21%), 

hypothyreoïdie (16%), hyperthyreoïdie (10%), 

maculo-papulaire huiduitslag (8%), verhoogd 

bloed creatinine (7%), verhoogde ASAT (7%), 

verhoogde ALAT (7%) en pneumonitis (5%) 
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Rangvolgorde van geneesmiddelen voor de behandeling van een gevorderd 

niercelcarcinoom 

In de NMA’s van Riaz et al. 2021 en Quhal et al. 2021 wordt er een rangvolgorde 

gemaakt voor geneesmiddelen die gebruikt kunnen worden bij een gevorderd RCC 

voor verschillende uitkomstmaten voor effectiviteit en veiligheid. In beide NMA’s 

werd er een rangvolgorde gemaakt voor de incidentie van ernstige interventie-

gerelateerde ongunstige effecten.  

 

In de rangvolgorde voor ernstige interventie-gerelateerde ongunstige effecten is te 

zien dat nivolumab + ipilimumab in beide ranglijsten bovenaan staat. Dit houdt in 

dat nivolumab + ipilimumab de laagste incidentie heeft voor ernstige interventie-

gerelateerde ongunstige effecten. Op de tweede plaats staat in beide ranglijsten 

atezolizumab + bevacizumab. Er is echter tussen de lijsten wel een groot verschil in 

de positie van pembrolizumab + axitinib ten opzichte van cabozantinib + nivolumab. 

Dit komt mogelijk doordat de recente publicatie van de KEYNOTE-426 studie van 

Powles et al. 2021 geen onderdeel uitmaakt van de NMA van Quhal et al. 2021. 

Hierdoor kan het zijn dat er voor de berekening van het aantal ernstige interventie-

gerelateerde ongunstige effecten gebruik gemaakt is van verouderde data dat een 

ander beeld laat zien.[15, 16]  

 

Tabel 7: Rangvolgorde voor de incidentie van ernstige interventie-gerelateerde 

ongunstige effecten in de NMA van Riaz et al. 2021[15] en Quhal et al. 2021[16].  

Rangvolgorde voor ernstige 

interventie-gerelateerde 

ongunstige effecten 

Riaz et al. 2021[15] Quhal et al. 2021[16] 

1 Nivolumab + ipilimumab  Nivolumab + ipilimumab 

2 Atezolizumab + bevacizumab  Atezolizumab + bevacizumab 

3 Tivozanib Sunitinib 

4 Sorafenib Cabozantinib + nivolumab 

5 Sunitinib Pembrolizumab + axitinib 

6 Pazopanib Avelumab + axitinib 

7 Avelumab + axitinib Lenvatinib + pembrolizumab 

8 Pembrolizumab + axitinib   

9 Cabozantinib + nivolumab   
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Tabel 8: Ongunstige effecten van Cabozantinib + nivolumab vergeleken met sunitinib, pembrolizumab + axitinib en nivolumab + ipilimumab bij 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom 

 cabozantinib + nivolumab[1, 2] sunitinib[23] pembrolizumab + axitinib[24, 25] nivolumab + ipilimumab[2, 26] 

meest 

frequent  

Zeer vaak (≥1/10): 

Bovenste luchtweginfectie. hypothyreoïdie, 

hyperthyreoïdie, verminderde eetlust, dysgeusie, 

duizeligheid, hoofdpijn, hypertensie, dysfonie, 

dyspneu, hoesten, diarree, braken, misselijkheid, 

constipatie, stomatitis, buikpijn, dyspepsie, 

palmoplantair erythrodysesthesiesyndroom, 

huiduitslag, pruritus, skeletspierstelselpijn, artralgie, 

spierspasmen, proteïnurie, vermoeidheid, pyrexie, 

oedeem, anemie, trombocytopenie, leukopenie, 

lymfopenie, neutropenie, verhoogde alkalische 

fosfatase, verhoogd ALAT, verhoogd ASAT, verhoogd 

totaal bilirubine, verhoogd creatinine, verhoogde 

amylase, verhoogde lipase, hypokaliëmie, 

hypomagnesiëmie, hyponatriëmie, hypocalciëmie, 

hypercalciëmie, hypoglykemie, hypofosfatemie, 

hyperglykemie, hyperkaliëmie, hypermagnesiëmie, 

hypernatriëmie en gewichtsverlies. 

Zeer vaak (≥1/10): 

Neutropenie, trombocytopenie, anemie, 

leukopenie, hypothyreoïdie, verminderde 

eetlust, slapeloosheid, duizeligheid, 

hoofdpijn, dysgeusie, hypertensie, dyspneu, 

bloedneus, hoesten, stomatitis, buikpijn, 

braken, diarree, dyspepsie, misselijkheid, 

constipatie, huidverkleuring, palmoplantair 

erytrodysesthesiesyndroom, huiduitslag, 

haarkleurveranderingen, droge huid, pijn in 

extremiteit, artralgie, rugpijn, 

slijmvliesontsteking, vermoeidheid, oedeem 

en pyrexie.  

 

  

Zeer vaak (≥1/10): 

Hyperthyreoïdie, hypothyreoïdie, 

verminderde eetlust, hoofdpijn, 

dysgeusie, dyspneu, hoest, dysfonie, 

diarree, buikpijn, misselijkheid, braken, 

obstipatie, palmoplantair 

erytrodysesthesiesyndroom, huiduitslag, 

pruritus, skeletspierstelselpijn, artralgie, 

pijn in extremiteit, vermoeidheid, 

asthenie, pyrexie, verhoogd ASAT, 

verhoogd ALAT en verhoogd 

bloedcreatinine.  

Zeer vaak (≥1/10): 

Bovenste luchtweginfectie, hypothyreoïdie, 

hyperthyreoïdie, verminderde eetlust, hoofdpijn, 

duizeligheid, hypertensie, dyspneu, hoesten, 

diarree, braken, nausea, buikpijn, constipatie, 

huiduitslag, pruritus, droge huid, 

skeletspierstelselpijn, artralgie, vermoeidheid, 

pyrexie, oedeem (waaronder perifeer oedeem), 

verhoogd ASAT, verhoogd ALAT, verhoogd totaal 

bilirubine, verhoogde alkalische fosfatase, 

verhoogde lipase, verhoogde amylase, verhoogd 

creatinine, hyperglykemie, hypoglykemie, 

lymfopenie, leukopenie, neutropenie, 

trombocytopenie, anemie, hypercalciëmie, 

hypocalciëmie, hyperkaliëmie, hypokaliëmie, 

hypomagnesiëmie en hyponatriëmie 

ernstig  Pneumonitis, pneumonie, colitis, diarree, hepatitis, 

nefritis, nierfunctiestoornissen, endocrinopathieën, 

huidreacties, myocarditis, infuusreacties, 

hyponatriëmie, longembolie, pyrexie, braken en 

uitdroging.  

Pneumonitis, bloedingen en 

tumorbloedingen, huidreacties, colitis, 

hartfalen, cardiomyopathie, myocardinfarct, 

myocarditis, myocardischemie, longembolie, 

cerebrovasculair accident, hersenbloeding, 

diepveneuze trombose, transiënte 

ischemische aanval, aneurysma’s en 

arteriële dissecties, trombotische 

microangiopathie, pancreatitis, leverfalen, 

nierfalen, osteonecrose van de kaak, 

reversibel posterieur encefalopathie 

syndroom en tumorlysissyndroom.  

Pneumonitis, pneumonie, colitis, diarree, 

hepatitis, nefritis, nierfunctiestoornissen, 

endocrinopathieën, huidreacties, 

myocarditis, hartfalen, encefalitis, 

syndroom van Guillain-Barré, 

cerebrovasculair accident, transiënte 

ischemische aanval, myocardinfarct, 

longembolie, diepveneuze trombose, 

reversibel posterieur encefalopathie 

syndroom en aneurysma’s en arteriële 

dissecties.  

Pneumonitis, pneumonie, colitis, diarree, 

hepatitis, nefritis, nierfunctiestoornissen, 

endocrinopathieën, pancreatitis, huidreacties, 

myocarditis, infuusreacties. 
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3.5 Ervaring 

De ervaring met cabozantinib + nivolumab is weergegeven in tabel 9.  

 

Tabel 9: Ervaring met cabozantinib + nivolumab vergeleken met sunitinib, 

pembrolizumab +axitinib en nivolumab + ipilimumab 

 cabozantinib + 

nivolumab[1, 2] 

sunitinib[23]  pembrolizumab 

+ axitinib[24, 25] 

nivolumab + 

ipilimumab[2, 26] 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 

100.000 voorschriften (niet-

chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische 

medicatie) 

X (2021)   X (2019)  

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, 

en > 100.000 

voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

   X (2018) 

ruim: > 10 jaar op de markt  X (2006)    

 

De ervaring met is beperkt met cabozantinib + nivolumab en pembrolizumab + 

axitinib, voldoende met nivolumab + ipilimumab en ruim met sunitinib.  

 

3.6 Toepasbaarheid 

Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC[1, 2, 23-26]. In 

deze paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid 

tussen de middelen. 

 

Contra-indicaties 

In de EPAR en SmPC zijn voor cabozantinib, nivolumab, sunitinib, pembrolizumab, 

axitinib en ipilimumab geen contra-indicaties beschreven.  

 

Specifieke groepen 

Ouderen 

Voor cabozantinib, nivolumab, sunitinib, pembrolizumab, axitinib en ipilimumab zijn 

er geen dosisaanpassingen nodig voor patiënten van ouder dan 65 jaar. Voor de 

combinatietherapieën cabozantinib + nivolumab, pembrolizumab + axitinib en 

nivolumab + ipilimumab is er beperkt bewijs voor het gebruik van deze middelen 

voor een gevorderd RCC bij patiënten van 75 jaar en ouder. 

 

Nierfunctiestoornis 

Voor sunitinib is er geen dosisaanpassing vereist bij patiënten met een 

nierfunctiestoornis (licht tot ernstig) en ook is er geen dosisaanpassing vereist bij 

patiënten met terminaal nierfalen die een hemodialyse ondergaan. Er hoeft voor 

nivolumab, pembrolizumab en axitinib geen dosisaanpassing plaats te vinden bij 

patiënten met een lichte of matig ernstige nierfunctiestoornis. Er wordt bij 

cabozantinib wel vermeld om voorzichtig te zijn met het gebruik van het 

geneesmiddel bij patiënten met een lichte tot matig ernstige nierfunctiestoornis, 

maar er is geen dosisaanpassing vereist. Het gebruik van cabozantinib en 

pembrolizumab bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis is niet onderzocht. 

Om deze reden wordt het gebruik van cabozantinib niet aanbevolen bij patiënten 

met een ernstige nierfunctiestoornis. Voor nivolumab en axitinib zijn er beperkte 

gegevens omtrent het gebruik van deze middelen bij patiënten met een ernstige 

nierfunctiestoornis. Het gebruik van ipilimumab bij patiënten met een 

nierfunctiestoornis is niet onderzocht, maar op basis van de farmacokinetische 
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resultaten is er geen dosisaanpassing nodig voor patiënten met een lichte of matig 

ernstige nierfunctiestoornis.  

 

Leverfunctiestoornis   

Er hoeft voor cabozantinib, nivolumab, pembrolizumab en axitinib geen 

dosisaanpassing te worden gedaan voor patiënten met een lichte 

leverfunctiestoornis en voor sunitinib hoeft er geen dosisaanpassing te worden 

gedaan voor patiënten met een lichte of matig ernstige leverfunctiestoornis. De 

dosering van axitinib moet worden verlaagd van 5 mg naar 2 mg voor patiënten met 

een matig ernstige leverfunctiestoornis. Er zijn voor cabozantinib beperkte gegevens 

beschikbaar omtrent het gebruik bij een matig ernstige leverfunctiestoornis en 

daarom wordt aanbevolen om voorzichtig te zijn met het gebruik van cabozantinib 

bij patiënten met een matig ernstige leverfunctiestoornis. Het gebruik van 

Cabozantinib, sunitinib en axitinib zijn niet onderzocht voor patiënten met een 

ernstige leverfunctiestoornis en het gebruik van pembrolizumab is niet onderzocht 

bij patiënten met een matig ernstige of ernstige leverfunctiestoornis. Om die reden 

wordt het gebruik van cabozantinib en sunitinib bij een ernstige leverfunctiestoornis 

niet aanbevolen. Axitinib mag niet gebruikt worden door patiënten met een ernstige 

leverfunctiestoornis. Voor nivolumab zijn de gegevens over het gebruik bij patiënten 

met een matig ernstige of ernstige leverfunctiestoornis beperkt en daarom wordt 

aanbevolen om voorzichtig te zijn met het gebruik van nivolumab bij deze twee 

patiëntengroepen. Ipilimumab is geheel niet onderzocht bij patiënten met een 

leverfunctiestoornis, maar op basis van de farmacokinetische resultaten is een 

dosisaanpassing bij een lichte nierfunctiestoornis niet noodzakelijk en moet er 

voorzichtigheid worden geboden bij patiënten met een matige nierfunctiestoornis. 

Het gebruik van ipilimumab bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis 

wordt niet aanbevolen.  

 

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding 

Er wordt voor zowel cabozantinib, nivolumab, sunitinib, pembrolizumab, axitinib en 

ipilimumab geadviseerd om deze middelen niet te gebruiken bij zwangerschap of 

borstvoeding. Daarnaast wordt geadviseerd om deze geneesmiddelen alleen voor te 

schrijven aan vrouwen die effectieve anticonceptie toepassen.  

 

Interacties 

Interacties overeenkomstig voor cabozantinib, sunitinib en axitinib 

  CYP3A4-remmers en CYP3A4-inductoren 

 

Interacties overeenkomstig voor nivolumab, pembrolizumab en ipilimumab 

  Systemische corticosteroïden of immunosuppressiva 

 

In verband met de mogelijke beïnvloeding van de farmacodynamiek moet het 

gebruik van systemische corticosteroïden en andere immunosuppressiva bij 

aanvang en voor start van de behandeling worden vermeden. Deze geneesmiddelen 

kunnen echter wel na start worden gebruikt om immuun-gerelateerde bijwerkingen 

te behandelen. 

 

Interacties die alleen gelden voor cabozantinib 

  MRP2-remmers 

  Galzuurbinders 

  P-GP substraten 

  Anticonceptiva 

  Warfarine 
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Interacties die alleen gelden voor sunitinib 

  BCRP-remmers 

 

Interacties die alleen gelden voor axitinib 

  CYP3A5-remmers en CYP3A4-inductoren 

  CYP1A2-remmers 

  CYP2C19-remmers 

  CYP1A2-substraten 

 

Interacties die alleen gelden voor ipilimumab 

 Antistollingsmiddelen (verhoogde kans op bloedingen) 

 

Waarschuwingen en voorzorgen 

Bij cabozantinib + nivolumab, pembrolizumab + axitinib en nivolumab + ipilimumab 

dienen patiënten voortdurend (tot ten minste 5 maanden na de laatste dosis van 

nivolumab, ipilimumab of pembrolizumab) te worden gemonitord op immuun-

gerelateerde bijwerkingen. De meeste immuun-gerelateerde bijwerkingen 

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

corticosteroïden en aanpassingen in de behandeling. Ernstige infusiereacties zijn 

gemeld in klinische onderzoeken met nivolumab, pembrolizumab en ipilimumab.  

 

Cardiale en pulmonale bijwerkingen kunnen optreden bij de 

combinatiebehandelingen, maar ook bij monotherapie met cabozantinib, axitinib en 

sunitinib. Daarom dienen cabozantinib, axitinib en sunitinib met voorzichtigheid 

gebruikt te worden bij patiënten met cardiovasculaire risicofactoren of een 

voorgeschiedenis van embolische en trombotische voorvallen (waaronder 

diepveneuze trombose, longembolie en hartinfarct). Bij sunitinib en axitinib wordt 

daarnaast ook geadviseerd om voorzichtig te zijn bij patiënten met chronisch 

hartfalen.  

  

Bij sunitinib dienen patiënten te worden geïnformeerd dat depigmentatie van haar of 

huid tijdens de behandeling kan optreden. Behandeling met cabozantinib, axitinib en 

sunitinib gaat gepaard met bijwerkingen waar monitoring bij nodig kan zijn (deze 

specifieke instructies staan vermeld in de SmPC).  
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3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van cabozantinib + nivolumab, sunitinib, pembrolizumab + 

axitinib en nivolumab + ipilimumab is weergegeven in tabel 10.  

 

Tabel 10: Gebruiksgemak van cabozantinib + nivolumab vergeleken met sunitinib, 

pembrolizumab + axitinib en nivolumab + ipilimumab 

 cabozantinib + 

nivolumab[1, 2] 

sunitinib[23]  pembrolizumab + 

axitinib[24, 25] 

nivolumab + 

ipilimumab[2, 26] 

Toedieningswijze  Orale tablet 

(cabozantinib) 

en intraveneuze 

infusie 

(nivolumab) 

Orale tablet  Orale tablet 

(axitinib) en 

intraveneuze 

infusie 

(pembrolizumab) 

Intraveneuze 

infusie 

Toedieningsfrequentie  Cabozantinib 

elke dag 1x per 

dag 1 tablet en 

nivolumab elke 2 

of 4 weken een 

infuus.  

Sunitinib elke 

dag 1x per dag 

1 tablet 

gedurende 4 

weken, 

gevolgd door 

een 

rustperiode 

van 2 weken. 

Axitinib elke dag 2x 

per dag 1 tablet en 

pembrolizumab 

elke 3 weken een 

infuus. 

Nivolumab en 

ipilimumab elke 3 

weken een infuus 

gedurende 4 

cycli, vervolgens 

elke 2 of 4 weken 

een infuus 

nivolumab.  

 

Cabozantinib, sunitinib en axitinib zijn allen TKI’s en worden oraal ingenomen. Voor 

sunitinib geldt dat deze gedurende 4 weken wordt gebruikt waarna er een 

rustperiode is van twee weken. Cabozantinib en axitinib worden continu gebruikt 

zonder een rustperiode. Nivolumab, pembrolizumab en ipilimumab zijn intraveneuze 

immunotherapieën die om de paar weken worden gebruikt. Bij combinatietherapie 

met nivolumab en ipilimumab wordt na 4 cycli de behandeling met ipilimumab 

gestopt en gebruikt de patiënt enkel nog nivolumab. De behandeling met nivolumab 

en pembrolizumab dient gecontinueerd te worden tot ziekteprogressie optreedt, er 

onaanvaardbare toxiciteit ontstaat of tot maximaal 24 maanden. De behandeling 

met TKI’s kent geen maximale behandelduur.  
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

De effectiviteit van cabozantinib in combinatie met nivolumab bij de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met een gevorderd RCC is 

onderzocht in één open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde studie (CHECKMATE 

9ER). In deze studie werd de effectiviteit en de veiligheid van combinatietherapie 

met cabozantinib en nivolumab direct vergeleken met sunitinib. De resultaten laten 

zien dat de behandeling met cabozantinib en nivolumab resulteert in een klinisch 

relevante verbetering van de progressievrije overleving. Daarnaast zorgt de 

behandeling met cabozantinib en nivolumab waarschijnlijk ook voor een klinische 

relevante verbetering van de algehele overleving. Deze overlevingswinst voldoet 

aan de PASKWIL-criteria. Er kan geen uitspraak worden gedaan met betrekking tot 

de kwaliteit van leven, omdat de exacte resultaten daarvoor op dit moment nog 

ontbreken.  

 

De huidige standaardbehandeling bij een gevorderd RCC bestaat echter niet alleen 

uit TKI-monotherapie. Om die reden is er dan ook indirect vergeleken met de 

combinatietherapieën met pembrolizumab en axitinib en met nivolumab en 

ipilimumab. Voor deze indirecte vergelijkingen werd er gebruik gemaakt van een 

netwerk meta-analyse van Riaz et al, 2021 waarin de resultaten uit de studies van 

deze drie combinatietherapieën met elkaar werden vergeleken. Hierbij werd voor de 

vergelijking met nivolumab + ipilimumab gekeken naar de effectiviteit bij patiënten 

met een intermediaire of ongunstige prognose, aangezien nivolumab + ipilimumab 

niet geregistreerd is voor patiënten met een gunstige prognose. De resultaten uit de 

NMA laten zien dat er vergeleken met pembrolizumab + axitinib mogelijk geen 

klinisch relevant verschil in progressievrije overleving en dat het onzeker is of er 

geen klinisch relevant verschil is in algehele overleving. Zowel pembrolizumab + 

axitinib als cabozantinib + nivolumab zorgen voor een klinisch relevante verbetering 

van de algehele overleving en de progressievrije overleving ten opzichte van 

sunitinib. Daarnaast laat het resultaat uit de NMA zien dat er vergeleken met 

nivolumab + ipilimumab onzekerheid is over het verschil in algehele overleving en 

progressievrije overleving bij patiënten met een intermediaire of ongunstige 

prognose. Beide combinatietherapieën zorgen voor een klinisch relevante 

verbetering van de algehele en progressievrije overleving ten opzichte van sunitinib 

bij patiënten met een intermediaire of ongunstige prognose. Er kan geen uitspraak 

worden gedaan over het effect op de kwaliteit van leven. Er is enige onzekerheid 

over het effect op de algehele overleving voor cabozantinib + nivolumab aangezien 

de studieduur van de CHECKMATE 9-ER studie nog relatief kort is. Voor zowel 

pembrolizumab + axitinib en nivolumab + ipilimumab zijn er gegevens beschikbaar 

over een langere follow-up duur en dus is er wel meer zekerheid over het effect op 

de lange termijn voor deze twee combinatietherapieën.  

 

De ongunstige effecten van de verschillende behandelingen komen vrijwel overeen. 

De behandeling met cabozantinib + nivolumab zorgt vergeleken met nivolumab + 

ipilimumab waarschijnlijk voor meer interventie-gerelateerde ongunstige effecten, 

maar er werd geen klinisch relevant verschil gevonden ten opzichte van sunitinib en 

pembrolizumab + axitinib. Het percentage patiënten dat staakte met de behandeling 

wegens interventie-gerelateerde ongunstige effecten was hoger dan bij sunitinib, 

gelijk aan nivolumab + ipilimumab en lager dan bij pembrolizumab + axitinib. Ook 

leidde het gebruik van deze combinatietherapie niet tot meer immuun-gerelateerde 

ongunstige effecten vergeleken met de andere combinatietherapieën. In relatie tot 
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de gunstige effecten acht het Zorginstituut de ongunstige effecten dan ook 

acceptabel. Er is wel enige onzekerheid met betrekking tot de langetermijnveiligheid 

van de combinatietherapie met cabozantinib en nivolumab vanwege de kortere 

follow-up duur van de CHECKMATE 9-ER studie.  

 

4.2 Eindconclusie 

Cabozantinib in combinatie met nivolumab bij eerstelijnsbehandeling van volwassen 

patiënten met gevorderd niercelcarcinoom voldoet daarom aan de stand van de 

wetenschap en praktijk. Cabozantinib in combinatie met nivolumab heeft een 

meerwaarde ten opzichte van sunitinib (alle IMDC-risicoscores) en heeft een gelijke 

waarde ten opzichte van pembrolizumab in combinatie met axitinib (alle IMDC-

risicoscores) en nivolumab in combinatie met ipilimumab (intermediaire of 

ongunstige prognose).  

 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport cabozantinib in combinatie met nivolumab (Cabometyx® en Opdivo®) 

bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom | 15 februari 2022 

 

2021027356 Pagina 45 van 64 

Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

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

2021 met de volgende zoektermen: 

((cabozantinib AND nivolumab) OR (Sunitinib) OR (Nivolumab AND ipilimumab) OR 

(pembrolizumab AND axitinib)) AND (renal cell carcinoma) 

Filter: Clinical trial, Meta-analyse en Systematic review 
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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 9ER[14] 

 

Open-label, 

gerandomiseerde, 

gecontroleerde fase 

III studie 

 

Mediane follow-up 

duur: 18,1 maanden 

651 Patiënten ≥ 18 jaar met een 

onbehandeld inoperabel 

gevorderd of gemetastaseerd 

heldercellig niercelcarcinoom, 

Karnofsky score ≥ 70, zonder 

CZS-metastasen, auto-

immuunziekten, 

immunosuppressiva of 

glucocorticoïd gebruik 

 

Cabozantinib + nivolumab 

vs. sunitinib 

Primaire uitkomstmaten: 

PFS 

 

Secundaire uitkomstmaten:  

OS, kwaliteit van leven en 

incidentie van ongunstige 

effecten.  

Studie is niet geblindeerd. Het is 

onwaarschijnlijk dat dit van invloed 

is geweest op OS en PFS. Maar 

mogelijk wel bij kwaliteit van leven 

en ongunstige effecten.  

 

Op dit moment zijn alleen de 

resultaten van de eerste interim-

analyse beschikbaar. De mediane 

overleving is op dit moment nog niet 

bereikt.  

KEYNOTE-426[17, 18]  Open-label, 

gerandomiseerde, 

gecontroleerde fase 

III studie 

 

Mediane follow-up 

duur: 30,6 maanden 

861 Patiënten ≥ 18 jaar met een 

onbehandeld nieuw 

gediagnostiseerd of terugkerend 

gevorderd heldercellig 

niercelcarcinoom, meetbare 

ziekte volgens de RECIST-

criteria, Karnofsky score ≥ 70 

zonder CZS-metastasen, auto-

immuunziekten, ischemische 

hartziekten klasse III of IV 

hartfalen, ongecontroleerde 

hypertensie, immunosuppressiva 

of glucocorticoïd gebruik 

 

Pembrolizumab + axitinib 

vs. sunitinib 

Primaire uitkomstmaten: OS 

en PFS 

 

Secundaire uitkomstmaten:  

Kwaliteit van leven en 

incidentie van ongunstige 

effecten. 

Studie is niet geblindeerd. Het is 

onwaarschijnlijk dat dit van invloed 

is geweest op OS en PFS. Maar 

mogelijk wel bij kwaliteit van leven 

en ongunstige effecten.  

 

Op dit moment zijn de resultaten 

van de tweede interim-analyse 

beschikbaar. De mediane overleving 

werd nog niet bereikt in de 

pembrolizumab + axitinib arm, maar 

wel in de sunitinib arm. 
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CHECKMATE 214[19-

21, 13, 22] 

Open-label, 

gerandomiseerde, 

gecontroleerde fase 

III studie 

 

Mediane follow-up 

duur: 55 maanden 

1096 Patiënten ≥ 18 jaar met een 

onbehandeld gevorderd 

heldercellig niercelcarcinoom, 

meetbare ziekte volgens de 

RECIST-criteria, Karnofsky score 

≥ 70 zonder CZS-metastasen, 

auto-immuunziekten, 

immunosuppressiva of 

glucocorticoïd gebruik 

 

Nivolumab + ipilimumab 

vs. sunitinib 

Primaire uitkomstmaten: OS 

en PFS (intermediaire of 

ongunstige prognose) 

 

Secundaire uitkomstmaten:  

OS (ITT), PFS (ITT), 

kwaliteit van leven en 

incidentie van ongunstige 

effecten. 

Studie is niet geblindeerd. Het is 

onwaarschijnlijk dat dit van invloed 

is geweest op OS en PFS. Maar 

mogelijk wel bij kwaliteit van leven 

en ongunstige effecten.  

 

Riaz, 2021[15] Netwerk meta-

analyse 

Patiënten uit 

14 RCT’s 

Patiënten ≥ 18 jaar met een 

onbehandeld gevorderd 

heldercellig niercelcarcinoom. 

Cabozantinib + nivolumab, 

pembrolizumab + axitinib, 

sunitinib, nivolumab + 

ipilimumab, avelumab + 

axitinib, atezolizumab + 

bevacizumab, axitinib, 

cabozantinib, pazopanib, 

sorafenib, sunitinib en 

tivozanib 

PFS, OS en incidentie van 

ernstige ongunstige effecten 
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Liu, 2021[27] Netwerk meta-analyse. De behandeling met cabozantinib + nivolumab is niet meegenomen in deze NMA, omdat studies tot uiterlijk juni 

2020 werden meegenomen in de zoekvraag. De CHECKMATE 9ER studie was in juni 2020 nog niet beschikbaar. Vanwege het ontbreken 

van de behandeling met cabozantinib + nivolumab is de NMA geëxcludeerd.  

Heo, 2021[28] Netwerk meta-analyse. De behandeling met cabozantinib + nivolumab is niet meegenomen in deze NMA, omdat studies tot uiterlijk juni 

2020 werden meegenomen in de zoekvraag. De CHECKMATE 9ER studie was in juni 2020 nog niet beschikbaar. Vanwege het ontbreken 

van de behandeling met cabozantinib + nivolumab is de NMA geëxcludeerd. 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref  Datum  Titel 

EMA / CBG[1] 2021 Samenvatting van de productkenmerken cabozantinib (Cabometyx®) 

EMA / CBG[29] 2021 European Public Assessment Report (EPAR) nivolumab in combinatie met cabozantinib 

bij niercelcarcinoom 

EMA / CBG[2] 2021 Samenvatting van de productkenmerken nivolumab (Opdivo®) 

EMA / CBG[23] 2021 Samenvatting van de productkenmerken sunitinib (Sutent®) 

EMA / CBG[24] 2021 Samenvatting van de productkenmerken pembrolizumab (Keytruda®) 

EMA / CBG[25] 2021 Samenvatting van de productkenmerken axitinib (Inlyta®) 

EMA / CBG[26] 2021 Samenvatting van de productkenmerken ipilimumab (Yervoy®) 

IKNL[5] 2021 Richtlijn Niercelcarcinoom 

ESMO[8] 2020 Guideline Renal cell carcinoma -- Renal Cell Carcinoma Treatment Recommendations 

EAU[9] 2021 Guideline Renal Cell Carcinoma 
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Bijlage 5: Baseline tabel 

Variabele CHECKMATE 9-ER[14] KEYNOTE-426[17, 18] CHECKMATE 214[19-21, 13, 22] 

 Cabozantinib + nivolumab  Sunitinib Pembrolizumab + axitinib  Sunitinib Nivolumab + ipilimumab  Sunitinib 

Aantal 323 328 432 429 550 546 

Vrouw, % 74 (22,9%) 96 (29,3%)  124 (28,7%) 109 (25,4%)  137 (25%) 151 (28%) 

Leeftijd, mediaan (range) 

(jaar) 

62 (29-90) 61 (28-86)  62 (30-89) 61 (26-90)  62 (26-85) 62 (21-85) 

< 65 jaar 191 (59,1%) 210 (64,0%)  260 (60,2%) 278 (64,8%)  - - 

≥ 65 jaar 132 (40,9%) 118 (36,0%)  172 (39,8%) 151 (35,2%)  - - 

IMDC prognostische 

risicogroep 

      

Gunstig 74 (22,9%) 72 (22,0%)  138 (31,9%) 131 (30,5%)  125 (23%) 124 (23%) 

Intermediair 188 (58,2%) 188 (57,3%)  238 (55,1%) 246 (57,3%)  334 (61%) 333 (61%) 

Slecht 61 (18,9%) 68 (20,7%)  56 (13%) 52 (12,1%)  91 (17%) 89 (16%) 

PD-L1 expressie       

Positief 83 (25,7%) 83 (25,3%)  243 (56,3%) 254 (59,2%)  113 (20,5%) 127 (23,2%) 

Negatief / onbekend  240 (74,3%) 245 (74,7%)  189 (43,7%) 175 (40,8%)  437 (79,5%) 419 (76,7%) 

Radiotherapie in historie (%)  46 (14,2%) 45 (13,7%)  41 (9,5%) 40 (9,3%)  63 (11%) 70 (13%) 

Nefrectomie in historie (%)  222 (68,7%) 233 (71%)  357 (82,6%) 358 (83,4%)  453 (82%) 437 (80%) 

Aantal organen met 

metastasen 

      

1 63 (19,5%) 69 (21%) 114 (26,4%) 96 (22,4%)  123 (22%) 118 (22%) 

≥2 259 (80,2%) 256 (78%)  315 (72,9%) 331 (77,2%)  427 (78%) 427 (78%) 

Meest voorkomende plaats 

van metastasen 

      

Longen 238 (73,7%) 249 (75,9%)  312 (72,2%) 309 (72,0%)  381 (69%) 373 (68%) 

Lymfeknoop 130 (40,2%) 131 (39,9%)  199 (46,1%) 197 (45,9%)  246 (45%) 268 (49%) 

Bot 78 (24,1%) 72 (22,0%)  103 (24,0%) 103 (24,0%)  112 (20%) 119 (22%) 

Bijnier 73 (22,6%) 53 (16,2%)  67 (15,5%) 76 (17,7%)  - - 

Lever 36 (11,1%) 36 (11,0%)  66 (15,3%) 71 (16,6%)  99 (18%) 107 (20%) 
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Bijlage 6: Beoordeling risico op bias 

 
 

Opmerkingen bij risk of bias:  

• Alle drie de RCT’s zijn open-label en dus niet geblindeerd. Het is echter onwaarschijnlijk dat de resultaten over de algehele overleving en progressievrije overleving 

hierdoor zijn beïnvloed. 

• De huidige publicatie van de CHECKMATE 9-ER studie betreft een interim-analyse na een mediane follow-up duur van 18,1 maanden. De mediane overleving werd 

in beide behandelarmen nog niet bereikt en daarom is er kans op attrition bias.   
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Bijlage 7: GRADE evidence profiel 

Directe vergelijking cabozantinib + nivolumab versus sunitinib (CHECKMATE 9-ER) bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 
gevorderd niercelcarcinoom: GRADE evidence profile. 

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren 

combinatietherapie 

met cabozantinib en 

nivolumab 

sunitinib 
Relatief 

(95% BI) 

Absoluut 

(95% BI) 

Algehele overleving (mediane follow-up 18,1 maanden; minimale follow-up 10,6 maanden (Klinische relevantiegrens: HR 0,70) (follow up: mediaan 18,1 maanden) 

1  gerandomiseerde 

trial 

niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig  ernstiga niet gevonden 67/323 (20.7%)   99/328 (30.2%)  HR 0.60 

(0.44 tot 0.82) 

108 minder per 1.000 

(van 156 minder tot 47 minder) 

⨁⨁⨁◯ 
Redelijk 

CRUCIAAL 

Progressie vrije overleving (mediane follow-up 15,7 maanden vs. 14,6 maanden) (Klinische relevantiegrens: HR 0,70) 

1  gerandomiseerde 

trial 

niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig niet gevonden 144/323 (44.6%)   191/328 (58.2%)  HR 0.51 

(0.41 tot 0.64) 

223 minder per 1.000 

(van 281 minder tot 154 minder) 

⨁⨁⨁⨁ 
Hoog 

CRUCIAAL 

Kwaliteit van leven - niet gerapporteerd 

- - - - - - - - - - - - CRUCIAAL 

Percentage patiënten met ernstige interventie-gerelateerde ongunstige effecten (Graad ≥ 3) (Klinische relevantie grens: onbekend (Default grens RR 0,75 of 1,25)) 

1  gerandomiseerde 

trial 

niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig  ernstiga niet gevonden 194/320 (60.6%)   163/320 (50.9%)  RR 1.19 

(1.04 tot 1.37) 

10 meer per 100 

(van 2 meer tot 19 meer) 

⨁⨁⨁◯ 
Redelijk 

CRUCIAAL 

Percentage patiënten dat staakte wegens interventie-gerelateerde ongunstige effecten (Klinische relevantie grens: onbekend (Default grens RR 0,75 of 1,25)) 

1  gerandomiseerde 

trial 

niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig  ernstiga niet gevonden 49/320 (15.3%)   28/320 (8.8%)  RR 1.75 

(1.13 tot 2.71) 

7 meer per 100 

(van 1 meer tot 15 meer) 

⨁⨁⨁◯ 

Redelijk 

CRUCIAAL 

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

Uitleg 

a. Het betrouwbaarheidsinterval doorkruist eenmaal de klinische relevantiegrens en daarom is er met een punt gedowngraded voor onnauwkeurigheid. 
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Indirecte vergelijking van cabozantinib + nivolumab versus pembrolizumab + axitinib (CHECKMATE 9-ER vs. KEYNOTE-426) bij de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom: GRADE evidence profile. 

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren 

combinatietherapie 

met cabozantinib en 

nivolumab 

combinatietherapie 

met pembrolizumab 

en axitinib 

Relatief 

(95% BI) 

Absoluut 

(95% BI) 

Algehele overleving (Klinische relevantiegrens: HR 0,70)  

1  Netwerk meta-

analyse 

niet ernstig  niet ernstig  ernstiga  zeer ernstigb niet gevonden - - HR 0.88 

(0.56 tot 1.39) 

1 minder per 1.000 

(van 1 minder tot 1 minder) 

⨁◯◯◯ 
Zeer laag 

CRUCIAAL 

Progressievrije overleving (Klinische relevantiegrens: HR 0,70) 

1  Netwerk meta-

analyse 

niet ernstig  niet ernstig  ernstiga ernstigc niet gevonden - - HR 0.72 

(0.54 tot 0.95) 

1 minder per 1.000 

(van 1 minder tot 1 minder) 

⨁⨁◯◯ 
Laag 

CRUCIAAL 

Kwaliteit van leven - niet gerapporteerd 

- - - - - - - - - - - - CRUCIAAL 

Percentage patiënten met ernstige interventie-gerelateerde ongunstige effecten (Graad ≥ 3) (Klinische relevantie grens: onbekend (Default grens RR 0,75 of 1,25)) 

1  Netwerk meta-

analyse 

niet ernstig  niet ernstig  ernstiga ernstigc niet gevonden 194/320 (60.6%)   287/429 (66.9%)  RR 1.12 

(0.94 tot 1.32) 

8 meer per 100 

(van minder tot 21 meer) 

⨁⨁◯◯ 
Laag 

CRUCIAAL 

Percentage patiënten dat staakte wegens interventie-gerelateerde ongunstige effecten (Klinische relevantie grens: onbekend (Default grens RR 0,75 of 1,25)) 

2  Indirecte 

vergelijking van 

twee 

behandelarmen 

uit twee 

verschillende 

studies 

niet ernstig  niet ernstig  ernstigd ernstigc niet gevonden 49/320 (15.3%)   204/429 (47.6%)  RR 0.46 

(0.27 tot 0.77) 

26 minder per 100 

(van 35 minder tot 11 minder) 

⨁⨁◯◯ 
Laag 

CRUCIAAL 

BI: Betrouwbaarheidsinterval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio 
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Uitleg 

a. Het betreft een indirecte vergelijking tussen cabozantinib + nivolumab en pembrolizumab + axitinib die is uitgevoerd in de NMA van Riaz et al. 2021. Er waren grote verschillen in follow-

up duur tussen de verschillende studies (18,1 versus 30,6 maanden). Er is dus sprake van enige transitiviteit en daarom wordt er met een punt gedowngraded voor indirect bewijs. 

b. Het betrouwbaarheidsinterval doorkruist tweemaal de relevantiegrenzen en daarom is er met twee punten gedowngraded voor onnauwkeurigheid. 

c. Het betrouwbaarheidsinterval doorkruist eenmaal de klinische relevantiegrens en daarom is er met een punt gedowngraded voor onnauwkeurigheid. 

d. Het betreft een indirecte vergelijking. Er waren grote verschillen in follow-up duur tussen de verschillende studies (18,1 versus 30,6 maanden). Er is dus sprake van enige transitiviteit en 

daarom wordt er met een punt gedowngraded voor indirect bewijs. 
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Indirecte vergelijking van cabozantinib + nivolumab versus pembrolizumab + axitinib (CHECKMATE 9-ER vs. CHECKMATE 214) bij de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom en een intermediaire of ongunstige prognose: GRADE evidence 

profile. 

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren 

combinatietherapie 

met cabozantinib en 

nivolumab 

combinatietherapie 

met nivolumab en 

ipilimumab 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Algehele overleving (Klinische relevantiegrens: HR 0,70) 

1  Netwerk meta-

analyse 

niet ernstig  niet ernstig  zeer ernstiga,b  zeer ernstigc niet gevonden 

  
RR 0.79 

(0.41 tot 1.52) 

1 minder per 1.000 

(van 2 minder tot 0 minder) 

⨁◯◯◯ 
Zeer laag 

CRUCIAAL 

Progressievrije overleving (Klinische relevantiegrens: HR 0,70) 

1  Netwerk meta-

analyse 

niet ernstig  niet ernstig  zeer ernstiga,b  ernstigd niet gevonden 

  
RR 0.62 

(0.41 tot 0.92) 

1 minder per 1.000 

(van 1 minder tot 0 minder) 

⨁◯◯◯ 
Zeer laag 

CRUCIAAL 

Kwaliteit van leven - niet gerapporteerd 

- - - - - - - - - - - - CRUCIAAL 

Percentage patiënten met ernstige interventie-gerelateerde ongunstige effecten (Graad ≥ 3) (Klinische relevantie grens: onbekend (Default grens RR 0,75 of 1,25)) 

1  Netwerk meta-

analyse 

niet ernstig  niet ernstig  ernstiga  niet ernstig niet gevonden 194/320 (60.6%)   262/547 (47.9%)  RR 1.60 

(1.34 tot 1.90) 

29 meer per 100 

(van16 meer tot 43 meer) 

⨁⨁⨁◯ 
Redelijk 

CRUCIAAL 

Percentage patiënten dat staakte wegens interventie-gerelateerde ongunstige effecten (Klinische relevantie grens: onbekend (Default grens RR 0,75 of 1,25)) 

2 Indirecte 

vergelijking van 

twee 

behandelarmen uit 

twee verschillende 

studies 

niet ernstig  niet ernstig  ernstige  zeer ernstigc niet gevonden 49/320 (15.3%)   124/547 (22.7%)  RR 1.01 

(0.61 tot 1.69) 

0 minder per 100 

van 9 minder tot 16 meer) 

⨁◯◯◯ 
Zeer laag 

CRUCIAAL 

BI: Betrouwbaarheidsinterval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio 
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Uitleg 

a. Het betreft een indirecte vergelijking tussen cabozantinib + nivolumab en pembrolizumab + axitinib die is uitgevoerd in de NMA van Riaz et al. 2021. Er is sprake van enige transitiviteit 

wegens het grote verschil in de beschikbare follow-up tussen de twee afzonderlijke studies (18,1 maanden versus 55 maanden). Om deze reden is er met een punt gedowngraded voor 

indirect bewijs.  

b. Het betreft een subgroep-analyse en hiervoor is niet gepowered in de CHECKMATE 9-ER studie. Daarom is er met een punt gedowngraded voor indirect bewijs.  

c. Het betrouwbaarheidsinterval doorkruist tweemaal de klinische relevantiegrens. Daarom wordt er met twee punten gedowngraded voor onnauwkeurigheid. 

d. Het betrouwbaarheidsinterval doorkruist eenmaal de klinische relevantiegrens. Daarom is er met een punt gedowngraded voor onnauwkeurigheid. 

e. Het betreft een indirecte vergelijking waarbij er sprake is van enige transitiviteit wegens een verschil in follow-up duur (18,1 maanden versus 55 maanden). Daarom wordt er 

afgewaardeerd met 1 punt voor indirect bewijs. 
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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 

cabozantinib + nivolumab (Cabometyx® + Opdivo®) voor de behandeling van 

gevorderd niercelcarcinoom (aRCC).  

 

Het doel van deze budgetimpactanalyse (BIA) 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 Adviesraad (WAR) een meerwaarde heeft vastgesteld, ook 

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

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

relevant, wordt hierbij ook rekening gehouden met een eventuele kostenbesparing 

door substitutie van de huidige behandeling (in principe alleen 

geneesmiddelkosten).  

1.1 Geregistreerde indicatie 

Cabozantinib + nivolumab (Cabometyx® + Opdivo®) combinatietherapie is 

geregistreerd voor de indicatie eerstelijnsbehandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom (aRCC) bij volwassenen.[1] 

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 

In de afgelopen jaren zijn er meerdere nieuwe therapeutische opties beschikbaar 

gekomen voor de eerstelijnsbehandeling van aRCC. De Nederlandse richtlijn 

niercelcarcinoom (RCC) is in juli 2021 geüpdatet.[2] De aanbevelingen uit de richtlijn 

zijn per risicoprofiel aangegeven in de tabel hieronder (Tabel 1).  

 

Tabel 1. Overzicht eerstelijnsbehandelingen in de Nederlandse praktijk (2021)[2] 

Gunstige risico prognose Intermediaire/ongunstige risico prognose 

Wait & see beleid in selecte groep 

 

Monotherapie TKI: 

• Sunitinib 

• Pazopanib 

 

Combinatietherapie: 

• Pembrolizumab + Axitinib (IO + 

TKI) 

Combinatietherapie: 

• Ipilimumab + nivolumab (IO + IO) 

• Pembrolizumab + axitinib (IO + 

TKI) 

 

Bij contra-indicatie immuuntherapie: 

• Sunitinib 

• Pazopanib 

• Cabozantinib 

Afkortingen: IO, immunotherapie; TKI, tyrosinekinaseremmer 

 

De geregistreerde indicatie van de combinatietherapie ‘cabozantinib + nivolumab’ 

specificeert niet naar een bepaalde prognose categorie (gunstig, intermediair, 

ongunstig).[1] Nederlandse experts hebben aangegeven dat cabozantinib + 

nivolumab over alle prognose categorieën beschikbaar zal moeten zijn.[3]  
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2 Uitgangspunten 

2.1 Aantal patiënten 

Volgens cijfers van IKNL was in 2018 de incidentie van RCC in Nederland 2.793 

patiënten per jaar.[4] In lijn met de stijging van de incidentie tussen 2014 en 2018 

wordt uitgegaan van een toename van 5% per jaar in de berekening. 

 

Bij diagnose heeft 53% van de patiënten met RCC stadium I, 10% stadium II, 14% 

stadium III en 23% stadium IV.[5] Daarmee zijn er in jaar 1 van de BIA 642 

(2.793*23%) patiënten die worden gediagnosticeerd met aRCC (stadium IV). 

Daarnaast zijn er patiënten uit stadium I, II en III die aRCC ontwikkelen,[6, 5] 

waarmee het totaal aantal patiënten met aRCC in jaar 1 wordt geschat op 1.035 (zie 

Tabel 2). In lijn met de inclusiecriteria van de Checkmate-9ER registratiestudie 

wordt aangenomen dat alleen patiënten met heldercellig aRCC in aanmerking 

komen voor behandeling, wat neerkomt op 828 (1.035*80%) patiënten in jaar 1.[7, 

5] 

 

In lijn met een eerder opgestelde BIA voor dezelfde indicatie wordt aangenomen dat 

70% van de Nederlandse patiënten een intermediaire of ongunstige prognose 

heeft.[5] Hiervan komt 10% niet in aanmerking voor behandeling vanwege een hoge 

leeftijd of co-morbiditeit. Van de patiënten met een gunstige prognose (30%) zal 

50% niet worden behandeld in de eerste jaren vanwege het wait-and-see beleid.[5] 

Daarmee komt het totaal aantal patiënten met aRCC dat in jaar 1 in aanmerking 

komt voor behandeling neer op 646 (124+521) (zie Tabel 2). 

 

In Tabel 2 hieronder wordt een overzicht gegeven van het geschatte aantal 

patiënten met aRCC dat in jaar 1 t/m 3 in aanmerking komt voor behandeling. 

 

Tabel 2. Geschatte aantal patiënten met aRCC dat jaarlijks in aanmerking komt voor 

behandeling 

 Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3 

Incidentie RCC  2.793  2.933  3.079 

Waarvan stadium I (52%) 1.452  1.525  1.601 

Waarvan metastaseert (7%) 102  107  112 

Waarvan stadium II (10%) 279  293  308 

Waarvan metastaseert (14%) 39  41  43 

Waarvan stadium III (15%) 419  440  462 

Waarvan metastaseert (60%) 251  264  277 

Waarvan stadium IV (23%) 642  675  708 

Totaal aantal aRCC 1.035  1.086  1.141 

Waarvan patiënten met heldercellig aRCC (80%) 828  869  912 

Waarvan intermediaire of ongunstige prognose (70%)  579  608  639 

Waarvan in aanmerking komen voor behandeling (90%)  521  547  575 

Waarvan gunstige prognose (30%) 248  261  274 

Waarvan in aanmerking komen voor behandeling (50%)  124  130  137 

Totaal aantal patiënten dat in aanmerking komt voor 

behandeling 

646*  678  712 

*Vanwege afronding komt het totaal aantal patiënten uit op 646: 124,14+521,40 = 645,54. 

Afkortingen: aRCC, gevorderd niercelcarcinoom; RCC, niercelcarcinoom 

 

Marktpenetratie 

De registratiehouder heeft marktonderzoek laten doen naar het huidige Nederlandse 
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RCC behandellandschap door IQVIA.[8] Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen 

de verschillende prognose categorieën. Het Zorginstituut heeft ook gebruik gemaakt 

van deze data voor de berekening van de marktpenetratie, gezien er geen andere 

bron beschikbaar is. Echter kan het Zorginstituut geen uitspraak doen over de 

validiteit van de verkregen data.  

 

Gezien cabozantinib + nivolumab bestaat uit een combinatie van een 

immunotherapie (IO) en een tyrosinekinaseremmer (TKI) wordt verwacht dat bij 

toetreding tot de markt het een deel van het marktaandeel van de andere al 

beschikbare IO+TKI (pembrolizumab + axitinib) zal innemen. Uit de aangeleverde 

marktdata van de registratiehouder blijkt dat het huidige marktaandeel van 

pembrolizumab + axitinib ongeveer 8% betreft. Tijdens de consultatieronde heeft 

de beroepsgroep aangegeven te verwachten dat het totale marktaandeel van de IO 

+ TKI behandelcombinaties tot 10% zal toenemen. Daarnaast heeft de 

beroepsgroep aangegeven te verwachten dat het marktaandeel van 

cabozantinib+nivolumab beperkter zal zijn dan pembrolizumab + axitinib, i.v.m. het 

ontbreken van een goed te onderbouwen keuze voor een tweedelijnstherapie. 

Gebaseerd hierop wordt aangenomen dat: 

1. Het totale marktaandeel van de IO + TKI behandelcombinaties van 10% in jaar 1 

zal oplopen tot 20% in jaar 3. 

2. De behandelcombinatie cabozantinib + nivolumab 10% in het eerste jaar, 15% in 

het 2e jaar en 20% in het derde jaar van het totale IO + TKI marktaandeel zal 

innemen. 

 

De resulterende marktverdeling bij introductie van cabozantinib + nivolumab is 

weergegeven in Tabel 3. 

 

Tabel 3. Marktverdeling na introductie cabozantinib + nivolumab 

 Jaar 1  Jaar 2  Jaar 3 

Pembrolizumab + axitinib 9%  12,75%  16% 

Cabozantinib + nivolumab 1%  2,25%  4% 

 

Er dient hierbij opgemerkt worden dat de voorspelde marktverdeling heel onzeker 

is, gezien de IO + IO en IO + TKI behandelcombinaties recent zijn toegetreden op 

de markt (2019 en 2020)[6, 5] en de herziene Nederlandse richtlijn RCC zeer recent 

is gepubliceerd (2021).[2] In de herziene richtlijn worden de IO + IO en IO + TKI 

combinaties aanbevolen bij de behandeling van aRCC. 

2.2 Substitutie  

Er wordt substitutie verwacht van pembrolizumab + axitinib, de IO + TKI 

behandelcombinatie die momenteel al beschikbaar is in Nederland. 

 

De registratiehouder heeft in zijn berekening van de budgetimpact ook rekening 

gehouden met substitutie van cabozantinib monotherapie in latere lijnen. Het 

Zorginstituut heeft substitutie van vervolgbehandeling niet meegenomen, omdat dit 

niet de standaardaanpak is. 

2.3 Kosten per patiënt per jaar 

Het Zorginstituut geeft voorkeur aan rekenen met de gemiddelde behandelduur. De 

gemiddelde behandelduur van cabozantinib + nivolumab staat gerapporteerd in de 

EPAR, en bedraagt 14,3 maanden.[9] Het Zorginstituut beschikt niet over gegevens 

van de gemiddelde behandelduur van pembrolizumab + axitinib. Omdat de mediane 

behandelduur van cabozantinib + nivolumab (14,3 maanden) overeenkomt met de 

gemiddelde behandelduur, is er in dit geval gerekend met de mediane 
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behandelduur.   

 

Cabozantinib + nivolumab 

Cabozantinib wordt dagelijks toegediend in een dosering van 40 mg. De 

apotheekinkoopprijs (AIP) per tablet van 40 mg bedraagt €188,70.[10] In de 

registratiestudie Checkmate-9ER bedroeg de mediane behandelduur van 

cabozantinib + nivolumab 14,3 maanden.[7] Dit komt neer op 434 tabletten per 

patiënt.  

 

Nivolumab wordt elke 2 weken intraveneus toegediend in een dosering van 240 mg. 

De AIP per flacon van 240 mg bedraagt €2.430,15.[11] In de registratiestudie 

Checkmate-9ER bedroeg de mediane behandelduur van cabozantinib + nivolumab 

14,3 maanden.[7] Dit komt neer op 31 toedieningen per patiënt. De totaalkosten per 

patiënt staan beschreven in Tabel 4. 

 

Pembrolizumab + axitinib 

Pembrolizumab wordt elke 3 weken intraveneus toegediend in een dosering van 200 

mg. De AIP per flacon van 50 mg bedraagt €1.312,18.[12] In de KEYNOTE-426 studie 

bedroeg de mediane behandelduur van pembrolizumab + axitinib 10,4 maanden.[13] 

Dit komt neer op gemiddeld 15 toedieningen per patiënt.  

 

Axitinib wordt tweemaal daags toegediend in een dosering van 5 mg. De AIP per 

tablet van 5 mg bedraagt €63,10.[14] In de KEYNOTE-426 studie bedroeg de 

mediane behandelduur van pembrolizumab + axitinib 10,4 maanden.[13] Dit komt 

neer op gemiddeld 631 tabletten van 5 mg per patiënt. De totaalkosten per patiënt 

staan beschreven in Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kosten per patiënt voor toepassing van cabozantinib + nivolumab en 

pembrolizumab + axitinib voor de eerstelijnsbehandeling van aRCC bij volwassenen 

 Cabozantinib  Nivolumab  Pembrolizumab Axitinib 

Dosering  40 mg 1x daags 240 mg iedere 

2 weken 

200 mg iedere 

drie weken 

5 mg 2x daags 

Mediane 

behandelduur 

14,3 

maanden/434 

tabletten 

14,3 

maanden/31 

infusies 

10,4 

maanden/15 

infusies 

10,4 

maanden/631 

tabletten 

AIP per stuk €188,70 

tablet 40 mg 

€2.430,15 

flacon 240 mg 

€1.312,18 

flacon 50 mg 

€63,10 

tablet 5 mg 

Totaalkosten 

per patiënt 

€81.850,58  €75.294,05  €78.847,65  €39.812,47 

Totaalkosten 

combinatie per 

patiënt 

€157.144,62 €118.660,12 

Afkortingen: AIP, apotheekinkoopprijs 

 

Indicatieuitbreiding 

Uit gegevens van de Horizonscan geneesmiddelen van het Zorginstituut blijkt dat op 

dit moment de COSMIC-312 studie loopt (voltooiingsdatum studie: december 2021), 

welke de combinatie atezolizumab + cabozantinib versus sorafenib in de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd hepatocellulair carcinoom onderzoekt.[15] De 

registratiehouder heeft daarnaast vermeld dat de COSMIC-313 studie loopt (study 

completion date: maart 2025), welke de combinatie cabozantinib + nivolumab + 

ipilimumab versus de combinatie nivolumab + ipilimumab in de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd/gemetastaseerd RCC met een intermediaire of 

ongunstige risicoprognose onderzoekt. 
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2.4 Aannames 

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 

• De incidentie van RCC stijgt met 5% per jaar. 

• Ongeveer 70% van de Nederlandse patiënten heeft een intermediaire of 

ongunstige risicoprognose, waarvan 90% in aanmerking komt voor 

behandeling. 

• Het percentage patiënten dat metastaseert uit stadium I, II en III, 

metastaseert in hetzelfde jaar als diagnose. Dit kan een overschatting van het 

aantal patiënten per jaar zijn. 

• Van de patiënten met een gunstige prognose komt 50% in de eerste jaren in 

aanmerking voor behandeling met IO en/of TKI. 

• De therapietrouw is 100% 

• Alle nieuwe patiënten stromen halverwege het jaar in. In werkelijkheid komen 

patiënten verspreid over het jaar in aanmerking voor een behandeling, en niet 

allemaal bij de start van een nieuw jaar. 

• De mediane behandelduur van cabozantinib + nivolumab is voldoende 

representatief voor de gemiddelde behandelduur dat deze mediane 

behandelduur gebruikt kan worden in de BIA. 

• In deze BIA is geen rekening gehouden met substitutie van 

vervolgbehandelingen. 

• De data over de huidige marktverdeling van pembrolizumab + axitinib zoals 

aangeleverd door de registratiehouder is voldoende representatief voor het 

Nederlandse RCC behandellandschap. 

• Het totale marktaandeel van de IO + TKI behandelcombinaties bedraagt 10% 

in het eerste jaar, 15% in het tweede jaar en 20% in het derde jaar. 

• Het marktaandeel van cabozantinib + nivolumab in de totale IO + TKI 

behandelcombinatiemarkt betreft 10% in het eerste jaar, 15% in het tweede 

jaar en 20% in het derde jaar. 

• Er gelden financiële arrangementen voor meerdere middelen in het 

behandelarsenaal (pembrolizumab, ipilimumab en nivolumab). In deze BIA is 

hier geen rekening mee gehouden.   
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3 Budgetimpactanalyse 

 

In Tabel 5 staat een overzicht van de totale budgetimpact wanneer cabozantinib + 

nivolumab aan het bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de 

indicatie eerstelijnsbehandeling van aRCC bij volwassenen. Daarnaast staat in Tabel 

5 een overzicht van de totale budgetimpact wanneer patiënten worden behandeld 

met pembrolizumab + axitinib (substitutie). Verder beschrijft Tabel 5 de meerkosten 

van cabozantinib + nivolumab. 

 

In de tabel zijn alleen de geneesmiddelkosten meegenomen, mogelijke extra kosten 

of besparingen ten laste van het bredere gezondheidsbudget zijn hierbij buiten 

beschouwing gelaten.  
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Tabel 5. Raming van de totale kosten van de toevoeging van cabozantinib + nivolumab aan het eerstelijns behandelarsenaal van aRCC patiënten 

Jaar  Cohort  Maanden 

cabo+niv

o 

Maanden 

pembro+

axi 

Marktpen

etratie 

Aantal 

patiënten 

Kosten 

cabo+nivo 

Kosten 

pembro+axi 

Totale 

kosten/jaar 

cabo+nivo 

Totale 

kosten/jaar 

pembro+axi 

Meerkosten 

Jaar 1  Cohort 1  6A 6A 10%*10%  6 €395.609  €410.747 €395.609 €410.747  -€15.138 

Jaar 2  Cohort 1 

(vervolg) 

8,3B  4,4C   6 €547.259  €301.214  €1.536.281  €1.328.081  €208.200 

Cohort 2  6 6 15%*15%  15 €989.022  €1.026.866 

Jaar 3  Cohort 2 

(vervolg) 

8,3 4,4  15 €1.368.147  €753.035  €3.082.452  €2.532.937  €549.515 

Cohort 3  6 6 20%*20%  26 €1.714.305  €1.779.902 

AAlle incidente patiënten stromen halverwege het jaar in (na 6 maanden). In het volgende jaar krijgen zij de resterende behandeling. 

BDe 14,3 maanden durende behandeling van cohort 1 eindigt in jaar 2. 

CDe 10,4 maanden durende behandeling van cohort 1 eindigt in jaar 2. 

Afkortingen: cabo+nivo, cabozantinib + nivolumab; pembro+axi, pembrolizumab + axitinib 
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4 Conclusie 

Behandeling met cabozantinib + nivolumab voor de indicatie aRCC in de eerste lijn 

kost €157.145 per patiënt. Het kostenbeslag van cabozantinib + nivolumab 

bedraagt €3 miljoen in het derde jaar na opname in het pakket (zonder substitutie 

met pembrolizumab + axitinib). 

 

De meerkosten van cabozantinib + nivolumab worden geraamd op €0,5 miljoen in 

het derde jaar na opname in het pakket na substitutie van behandeling met 

pembrolizumab + axitinib. Bij deze schattingen zijn geen toedieningskosten 

meegenomen. 

 

In deze BIA bestaat er onzekerheid over het aantal patiënten, de huidige 

marktverdeling van de behandelopties in aRCC, de marktpenetratie van 

cabozantinib + nivolumab, de behandelduur en de vergelijkende behandeling. 

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 

vergadering van 14 februari 2022. 
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