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ACP advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over Risdiplam (Evrysdi®) 

voor de behandeling van 5q SMA bij patiënten van 2 maanden en ouder met een 

klinische diagnose van SMA type 1, type 2 of type 3, of met één tot en met vier 

kopieën van het SMN2-gen  

 

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

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

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

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

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

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

voor de gehele bevolking. 

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

referentiewaarden voor de kosteneffectiviteit. Deze referentiewaarden moeten worden opgevat 

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

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

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

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

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

 

De commissie heeft in haar vergadering van 10 juni 2022 gesproken over de vraag of 

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

basisverzekering. Het Zorginstituut heeft geoordeeld dat voor patiënten ouder dan 25 jaar de 

behandeling niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en daarom niet voor 

vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komt.  

 

Inspraak 

Tijdens de vergadering hebben de patiëntenorganisatie Vereniging Spierziekten Nederland 

(VSN), de beroepsgroep en de fabrikant Roche gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te 

spreken. Hieronder volgt een samenvatting van hetgeen zij hebben ingebracht. 

“De patiëntenorganisatie licht toe dat het aan patiënten niet meer is uit te leggen waarom de 

ene patiënt wel en de andere patiënt niet in aanmerking komt voor behandeling. Dit komt 

enerzijds door de vele voorwaarden, waaronder leeftijdsgrenzen, en anderzijds door de 

verschillen in voorwaarden die door verschillende Europese landen gehanteerd worden. De 

patiëntenorganisatie is er daarom voorstander van om ‘aan de poort’ minder streng te 

beoordelen, maar na een aantal jaar mede op basis van gegevens uit de (Nederlandse) 

praktijk te gaan beoordelen. Sinds vorige week is SMA opgenomen in de hielprik, wat voor alle 

insprekende partijen, een belangrijke mijlpaal is in de behandeling van SMA. De 

patiëntenorganisatie vraagt in het bijzonder aandacht voor een groep van ongeveer 20 

patiënten die ‘buiten de boot’ vallen doordat ze niet in aanmerking komen voor risdiplam, 

maar ook niet voor de reeds beschikbare behandelingen (nusinersen en onasemnogene 

abeparvovec). De patiëntenorganisatie pleit ervoor om risdiplam ook voor deze groep 

beschikbaar te maken, zodat verdere achteruitgang van de ziekte zoveel als mogelijk kan 

worden tegengegaan en deelname aan de maatschappij behouden blijft.  

De beroepsgroep geeft aan zeer ongelukkig te zijn met de hoge prijzen die gevraagd worden, 

waarbij het opvalt dat risdiplam een vergelijkbare prijs kent als nusinersen. De beroepsgroep 

licht toe dat uit de praktijk blijkt dat niet altijd goed valt te voorspellen bij wie de behandeling 

aanslaat of niet. De beroepsgroep pleit er dan ook voor geen leeftijdsgrenzen te hanteren. Als 

er een voorwaardelijke toelating komt, dringt de beroepsgroep erop aan deze snel te regelen.  

De fabrikant licht toe dat risdiplam voorziet in een ‘unmet medical need’ doordat bijvoorbeeld 

patiënten die geen ruggenprik kunnen ondergaan (wat nodig is voor nusinersen) wel met 

risdiplam behandeld kunnen worden. De fabrikant verwacht dat door uitbreiding van de 

hielprik en daardoor het presymptomatisch behandelen van SMA patiënten de 

kosteneffectiviteit van de risdiplam gunstiger zal uitvallen doordat onherstelbare schade  

zoveel als mogelijk voorkomen kan worden. De fabrikant geeft aan zich te willen inzetten voor 

het maken van afspraken over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg.  
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Vertrekpunt voor het advies van de commissie: 

 Het gaat om een zeer ernstige progressieve zeldzame spierziekte met een ziektelast 

van 0.99 in geval van SMA type 1 en 0.95 in geval van SMA type 2/3. 

 Risdiplam betreft een effectieve behandeling, waarbij er onzekerheid bestaat over de 

lange termijn effecten;  

 Gezien de ernst van de aandoening geldt een referentiewaarde van 80.000 euro per 

QALY als uitgangspunt van de discussie. 

 Risdiplam kent een ongunstige kosteneffectiviteit ten opzichte van best supportive 

care. Afhankelijk van het type SMA bedraagt de ICER 362.300 (SMA type 1) en 

416.471 (SMA type 2/3) euro per QALY. De prijs van risdiplam zou respectievelijk 

met 94% en 78% moeten dalen onder de referentiewaarde van 80.000 euro per QALY 

te komen. 

 Voor patiënten ouder dan 25 jaar met SMA type 2 en 3 voldoet risdiplam niet aan de 

stand van de wetenschap en praktijk, omdat gegevens over de effectiviteit bij deze 

patiëntengroep ontbraken. Voorstel is om de bestaande voorwaardelijke 

toelatingsregeling voor SMA uit te breiden met risdiplam.  

 

Tijdens de gedachtenvorming in de commissie zijn daarnaast de volgende argumenten 

ingebracht: 

 De commissie vindt risdiplam een mooie innovatie, door het gebruiksgemak (orale 

toedieningsvorm) en omdat het middel voorziet in een behoefte van een groep patiënten 

waarvoor geen vergelijkbare behandeling beschikbaar is.   

 De commissie is echter ook van mening dat de onzekerheid over (de lange termijn) effecten 

groot is. De commissie vindt dat dit risico zich zou moeten vertalen in de prijs.  

 De commissie concludeert dat risdiplam voorziet in een unmet medical need, maar 

daarnaast lijkt te substitueren voor de reeds bestaande behandelingen. Verwacht mag 

worden dat dit zou leiden tot een daling van de prijs. Echter, risdiplam kent een 

vergelijkbare prijs als nusinersen.  

 De commissie is eveneens blij dat uitbreiding van de hielprik vroegtijdige behandeling 

mogelijk maakt, maar merkt op dat dit ook leidt tot meer onzekerheid. Op dit moment is 

bijvoorbeeld nog onbekend of het nodig is om direct te gaan behandelen bij alle fenotypes. 

 De commissie is van mening dat in geval van een voorwaardelijke toelating voor patiënten 

ouder dan 25 jaar, waar zij voorstander van is, de fabrikant drager van het risico moet 

zijn. De fabrikant heeft immers de effectiviteit van risdiplam bij deze groep patiënten niet 

onderzocht.  

 

Advies 

De commissie komt alles afwegende tot een negatief advies, tenzij een aanzienlijke 

prijsreductie bereikt wordt. De commissie acht een prijsreductie noodzakelijk om onder de 

referentiewaarde van 80.000 euro per QALY te komen. De commissie is van mening dat een 

hogere referentiewaarde niet uitlegbaar is vanwege bovengenoemde argumenten en omdat 

anders verdringing van andere zorg plaatsvindt die tot meer gezondheidswinst voor de 

maatschappij kan leiden. Echter, de commissie acht een hoger kortingspercentage 

noodzakelijk dan de 86% die minimaal nodig is. De commissie acht een extra 

kortingspercentage van rond de 50% van het verschil (100%-86%= 14% en daarvan de helft) 

aangewezen gezien de concurrentie-argumenten en gezien het onzekerheidsrisico. Tezamen 

maakt dat dat de commissie een prijsreductie in de orde van grootte van 93% adviseert. 

 

Tot slot dringt de commissie aan op de uitbreiding van de voorwaardelijke toelatingsregeling 

voor SMA met de patiënten ouder dan 25 jaar met SMA type 2 en 3. Gezien de onzekerheid 

acht de commissie het verder van belang om het bestaande weesgeneesmiddelenarrangement 

uit te breiden met risdiplam om de inzet en de effecten op de lange termijn te monitoren. De 

commissie herhaalt eerdere adviezen dat structurele financiering hiervoor noodzakelijk is. 

 


