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Datum 5 juli 2022 
Betreft GVS advies bempedoïnezuur (Nilemdo®) 
 
 
 
Geachte heer Kuipers, 
 
Zorginstituut Nederland adviseert u in deze brief over bempedoïnezuur 
(Nilemdo®) voor gebruik bij volwassenen met primaire hypercholesterolemie of 
gemengde dyslipidemie.  
 
De aanleiding voor dit advies is uw verzoek van 5 januari 2022 (CIBG-21-03111) 
om een inhoudelijke toetsing uit te voeren of bempedoïnezuur onderling 
vervangbaar is met een ander geneesmiddel dat is opgenomen in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). 
 
Bempedoïnezuur kan op bijlage 1B geplaatst worden en heeft een therapeutische 
meerwaarde ten opzichte van de standaardbehandeling. Deze therapeutische 
meerwaarde is echter gebaseerd op surrogaateindpunten; resultaten op harde 
eindpunten zijn er nog niet. Daarnaast bestaat er onzekerheid over de 
kosteneffectiviteit. Gebaseerd op de berekende ziektelast van de studiepopulaties 
zouden 2 verschillende referentiewaardes van toepassing zijn. Vanuit de 
beroepsgroep zijn signalen dat de ziektelast voor beide populaties gelijk zou zijn. 
Het Zorginstituut adviseert een prijsreductie van 50%. Een mogelijkheid kan zijn 
om opnieuw te onderhandelen wanneer in de toekomst op basis van lange termijn 
gegevens blijkt dat effecten op harde eindpunten worden bereikt. 
 
Ik licht u 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. Om tot een advies te 
komen heeft het Zorginstituut bempedoïnezuur beoordeeld aan de hand van de 
vier pakketcriteria1: effectiviteit2, kosteneffectiviteit3, noodzakelijkheid en 
uitvoerbaarheid. We maken hierbij een weging, zowel in wetenschappelijke zin als 

                                                
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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vanuit maatschappelijk draagvlak, en we wegen aspecten van doelmatigheid en 
transparantie. Het Zorginstituut wordt bij zijn pakketbeoordelingen geadviseerd 
door twee onafhankelijke commissies: 
• de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) voor de toetsing van de gegevens 

aan de stand van de wetenschap en praktijk en het bepalen van de 
kosteneffectiviteit; en 

• de Adviescommissie Pakket (ACP) voor de maatschappelijke afweging. 
Ook hebben wij belanghebbende partijen tijdens het proces over de beoordeling 
geconsulteerd.  
 
Bempedoïnezuur (Nilemdo®) 
Mede op basis van een statement van de beroepsgroep, wordt vergoeding 
gevraagd voor een indicatie die smaller is dan de geregistreerde indicatie.  
Het gaat om volwassenen met niet-familiaire hypercholesterolemie of gemengde 
dyslipidemie met een (zeer) hoog cardiovasculair risico die de LDL-cholesterol 
behandeldoelen niet bereiken met een dieet en maximaal haalbare doseringen 
statines en ezetimib, waaronder de groep met een contra-indicatie voor statines 
of met een statine-intolerantie, en die niet in aanmerking komen voor 
behandeling met een PCSK9-remmer.  
Daarmee claimt de registratiehouder een plek voor bempedoïnezuur nadat andere 
beschikbare cholesterolverlagende middelen onvoldoende effectief bleken en de 
patiënt niet in aanmerking komt voor behandeling met een PCSK9-remmer. 
 
Integrale weging pakketcriteria 
Stand van wetenschap en praktijk 
De werkzaamheid van bempedoïnezuur werd onderzocht in vier multicenter, 
gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoeken met ruim 
3.500 volwassen patiënten met hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie. 
Het primaire eindpunt voor de werkzaamheid in alle fase 3 onderzoeken was de 
gemiddelde procentuele verlaging ten opzichte van de uitgangswaarde in LDL-
cholesterol in vergelijking met placebo. Patiënten met hypercholesterolemie 
werden verdeeld in twee groepen: 

1) Patiënten met atherosclerotische cardiovasculaire ziekte, heterozygote 
familiaire hypercholesterolemie of beiden, behandeld met maximaal 
getolereerde statines; 

2) Patiënten met een statine-intolerantie. 
 
Bempedoïnezuur resulteert in een statistisch significant effect op verlaging van 
LDL cholesterol. Bij statine-tolerante patiënten was het LDL na 52 weken 
behandeling met bempedoïnezuur met 12,7% gedaald (vs 0,4% stijging in 
placebo groep). Bij statine-intolerante patiënten was het LDL na 24 weken 
behandeling met bempedoïnezuur met 22,2% gedaald (vs 1,8% daling in de 
placebo groep). Er is onzekerheid omdat LDL-cholesterol een 
surrogaatuitkomstmaat is voor verlaging van sterfte en hart- en vaatziekten en 
omdat patiënten niet optimaal gedoseerd werden met statines en ezetimib. 
Daarnaast is bij statine-intolerante patiënten niet duidelijk of deze patiënten 
bewezen statine-intolerant zijn. Desondanks concludeert het Zorginstituut dat het 
effect op verlaging van sterfte en hart- en vaatziekten mogelijk klinisch relevant 
is. 
Bempedoïnezuur voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk voor 
gebruik bij volwassenen met niet-familiaire hypercholesterolemie of gemengde 
dyslipidemie met een (zeer) hoog cardiovasculair risico die de LDL-C doelen niet 
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bereiken met een dieet en maximaal haalbare doseringen statines en ezetimib en 
die niet in aanmerking komen voor behandeling met een PCSK9-remmer. 
 
Budgetimpactanalyse 
Opname op lijst 1B van het GVS van bempedoïnezuur (Nilemdo®) bij primaire 
hypercholesterolemie (heterozygoot familiair en niet-familiair) of gemengde 
dyslipidemie zal gepaard gaan met meerkosten ten laste van het farmaciebudget 
van €46 miljoen in het derde jaar na opname in het pakket.  
 
Kosteneffectiviteit 
Zorginstituut Nederland concludeert dat de kosteneffectiviteitsanalyse van 
bempedoïnezuur bij de onderzochte patiëntenpopulatie van voldoende 
methodologische kwaliteit is. 
Voor de statine-intolerante populatie bestaat de standaardbehandeling uit 
ezetimib. Gezien een ziektelast van 0,31, hanteert het Zorginstituut een 
referentiewaarde van €20.000 per QALY als uitgangspunt voor de 
kosteneffectiviteit. Een deterministische ICER van €12.437 per QALY wordt 
gerapporteerd voor bempedoïnezuur i.c.m. ezetimib ten opzichte van placebo 
i.c.m. ezetimib. De kans dat bempedoïnezuur i.c.m. ezetimib kosteneffectief is ten 
opzichte van placebo i.c.m. ezetimib voor de statine intolerante populatie bij een 
referentiewaarde van €20.000 per QALY, is ongeveer 73% is.  
Voor de statine tolerante populatie bestaat de standaardbehandeling uit statine 
i.c.m. ezetimib. Gezien een ziektelast van 0,42, hanteert het Zorginstituut een 
referentiewaarde van €50.000 per QALY als uitgangspunt voor de 
kosteneffectiviteit. De registratiehouder rapporteert een deterministische ICER 
van €46.342 per QALY voor bempedoïnezuur i.c.m. statine + ezetimib ten 
opzichte van placebo i.c.m. statine + ezetimib. De kans dat bempedoïnezuur 
i.c.m. ezetimib kosteneffectief is ten opzichte van placebo i.c.m. statine + 
ezetimib voor de statine tolerante populatie bij een referentiewaarde van €50.000 
per QALY is ongeveer 50%.  
Bij een prijskorting van 50%, stijgt de kans op kosteneffectiviteit bij een 
referentiewaarde van €20.000 per QALY voor de statine intolerante populatie naar 
95% respectievelijk bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY voor de 
statine tolerante populatie naar 78%. 
 
Eindconclusie 
Bempedoïnezuur kan op bijlage 1B geplaatst worden en heeft een therapeutische 
meerwaarde ten opzichte van de standaardbehandeling. Deze therapeutische 
meerwaarde is echter gebaseerd op surrogaateindpunten; resultaten op harde 
eindpunten zijn er nog niet. Daarnaast bestaat er onzekerheid over de 
kosteneffectiviteit. Gebaseerd op de berekende ziektelast van de studiepopulaties 
zouden 2 verschillende referentiewaardes van toepassing zijn. Vanuit de 
beroepsgroep zijn signalen dat de ziektelast voor beide populaties gelijk zou zijn. 
Het Zorginstituut adviseert een prijsreductie van 50%. Een mogelijkheid kan zijn 
om opnieuw te onderhandelen wanneer in de toekomst op basis van lange termijn 
gegevens blijkt dat effecten op harde eindpunten worden bereikt. 
 
Wanneer de toepassing van bempedoïnezuur (Nilemdo®) na een succesvolle 
prijsonderhandeling wordt opgenomen in het pakket, adviseert het Zorginstituut 
de volgende vergoedingsvoorwaarde: 
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Voorwaarde bempedoïnezuur 
Uitsluitend voor een verzekerde met niet-familiaire hypercholesterolemie of 
gemengde dyslipidemie met een (zeer) hoog cardiovasculair risico, indien een 
maximaal verdraagbare statine in combinatie met ezetimib niet de 
behandeldoelstelling bereikt overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door 
de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard; en de patiënt niet in 
aanmerking komt voor behandeling met een PCSK9 remmer, kan bempedoïnezuur 
worden ingezet als volgt: 
1 In combinatie met zowel een statine als ezetimib in een dagelijkse dosering 

of; 
2 In combinatie met enkel ezetimib in een dagelijkse dosering indien er sprake 

is van gedocumenteerde statine-intolerantie: statine-geassocieerde spierpijn 
voor tenminste drie verschillende statines vastgesteld volgens het 
stroomschema en de criteria beschreven door EAS/ESC consensus (European 
Heart Journal 2015; 36: 1012-1022). 

 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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ACP advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over bempedoïnezuur 

(Nilemdo®) voor gebruik bij volwassenen met primaire hypercholesterolemie of 

gemengde dyslipidemie   

 

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 

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

basisverzekering.  

 

Inspraak 

Tijdens de vergadering hebben de beroepsgroep en de fabrikant Daiichi Sankyo gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. Hieronder volgt een samenvatting van 

hetgeen zij hebben ingebracht. 

“De beroepsgroep geeft aan dat er behoefte bestaat aan uitbreiding van het behandelarsenaal 

voor genoemde subgroep patiënten (d.w.z. <3%) waarbij sprake is van een unmet medical 

need. De beroepsgroep heeft, gezien het werkingsmechanisme, vertrouwen in de lange 

termijn effecten. De beroepsgroep verwacht dat de budgetimpact in de praktijk aanzienlijk 

lager zal gaan uitvallen dan in de budgetimpact-analyse berekend. Naar de mening van de 

beroepsgroep is de uptake van bempedoïnezuur te hoog ingeschat, is een therapietrouw van 

100% niet realistisch en verkeert de beroepsgroep in de gelukkige omstandigheid dat er een 

groot aantal medicijnen zijn met verschillende aanknopingspunten die zeer succesvol zijn in 

het verlagen van het cardiovasculair risico. Bempedoïnezuur is dan ook geen ‘blockbuster’, 

aldus de beroepsgroep.  

De fabrikant licht toe dat bempedoïnezuur een bestaand behandelgat vult. De fabrikant schat 

eveneens in dat het financieel risico aanzienlijk lager is (onder de 10 miljoen euro), doordat de 

de indicatie strikte is afgebakend, ervaringen met bempedoïnezuur in andere landen en op 

basis van ervaringen met vergelijkbare behandelingen in Nederland. Ook benadrukt dat de 

fabrikant dat de puntschatter van de kosteneffectiviteit zich onder de geldende 

referentiewaarde bevindt. De sensitiviteitsanalyses lieten weliswaar onzekerheid zien rondom 

de uitkomsten van de kosteneffectiviteitsanalyses, maar onduidelijk is welke mate van 

onzekerheid onacceptabel is. Interpretatie en relevantie van onzekerheid hangt naar de 

mening van de fabrikant samen met de budgetimpact. De fabrikant geeft aan bereid te zijn om 

tot een goede financiële overeenkomst te komen met het ministerie van VWS om zo deze 

behandeloptie mogelijk te maken, maar verzoekt de ACP het voorgesteld kortingspercentage 

van 50% niet over te nemen in haar advies.” 

 

Vertrekpunt voor het advies van de commissie: 

 Het gaat om een aandoening met een ziektelast van 0.31 in geval van de statine 

intolerante populatie en 0.42 voor de statinetolerante populatie.  

 Bempedoïnezuur betreft een effectieve behandeling, waarbij er onzekerheid bestaat over 

de lange termijn effecten en dan met name op de klinisch relevante eindpunten zoals het 

voorkomen van cardiovasculaire events en overlijden;  
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 Gezien de ernst van de aandoening geldt een referentiewaarde van 20.000 (statine 

intolerante populatie) en 50.000 euro per QALY (statine tolerante populatie) als 

uitgangspunt van de discussie. 

 Bempedoïnezuur kent een gunstige kosteneffectiviteit ten opzichte van de huidige 

standaardbehandeling, maar de onzekerheid hierover is aanzienlijk. Als medische kosten 

in gewonnen levensjaren worden meegenomen zal bempedoïnezuur naar verwachting niet 

kosteneffectief zijn. Bij een prijskorting van 50% stijgt de kans op kosteneffectiviteit in 

vergelijking met de referentiewaarde naar 95% voor de statine intolerante populatie en 

78% voor de statine tolerante populatie.  

 Het betreft een GVS-geneesmiddel, waarbij het Zorginstituut voorstelt om in de bijlage 2 

voorwaarden de plaatsbepaling van bempedoïnezuur conform de beoordeling op te nemen.  

 

Tijdens de gedachtenvorming in de commissie zijn daarnaast de volgende argumenten 

ingebracht: 

 De commissie is van mening dat er sprake is van aanzienlijke onzekerheid over het effect 

van bempedoïnezuur op harde eindpunten. De commissie vindt dat dit risico zich zou 

moeten vertalen in de prijs.  

 Er bestaat onzekerheid over de kosteneffectiviteit. Die onzekerheid neemt naar de mening 

nog verder toe doordat compliance niet is meegenomen in het kosteneffectiviteitsmodel. 

De commissie acht volledige therapietrouw in de praktijk niet realistisch, wat tot gevolg 

heeft dat de kosteneffectiviteit in de praktijk mogelijk ongunstiger zal uitvallen.  

 Naar aanleiding van een vraag van de commissie over het onderscheid in ziektelast tussen 

beide groepen, heeft de beroepsgroep aangegeven dat in de praktijk de ziektelast voor 

beide populaties gelijk is. Onduidelijk is echter of dan de hoge dan wel de lage ziektelast 

uitgangspunt zou moeten zijn. Dit leidt tot extra onzekerheid over wat betreft de uitkomst 

van de kosteneffectiviteit en om die reden voor de commissie een argument om een 

bedrag onder de referentiewaarde te adviseren.  

 

Advies 

Alles overwegende kan de commissie zich vinden in de onderbouwing van de benodigde 

prijskorting van ten minste 50%. De commissie is zich er echter van bewust dat ook dit 

kortingspercentage met onzekerheid is omgeven zoals blijkt uit de benoemde punten. De 

commissie wil het onderhandelingsbureau als alternatieve mogelijkheid meegeven om een 

lagere prijs af te spreken, waarbij een (te zijner tijd opnieuw te bepalen) kosteneffectieve prijs 

alsnog betaald wordt wanneer in de toekomst op basis van lange termijngegevens blijkt dat 

effecten op harde eindpunten worden bereikt en onzekerheden uit het 

kosteneffectiviteitsmodel zijn weggenomen (bv. therapietrouw).  

De commissie kan zich vinden in de voorgesteld bijlage 2 voorwaarden. De commissie spreekt 

zijn vertrouwen in de beroepsgroep uit over de beperkte inzet van het middel, maar is er niet 

zeker van dat ook alle voorschrijvers zich hieraan zullen houden. Om die reden adviseert de 

commissie in het kader van cyclisch pakketbeheer dit te monitoren.  
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van bempedoïnezuur (Nilemdo®) voor 

gebruik bij volwassenen met niet-familiaire hypercholesterolemie of gemengde 

dyslipidemie met een (zeer) hoog cardiovasculair risico die de LDL-C 

behandeldoelen niet bereiken met een dieet en maximaal haalbare doseringen 

statines en ezetimib, waaronder de groep met een contra-indicatie voor statines of 

met een statine-intolerantie, en die niet in aanmerking komen voor behandeling met 

een PCSK9-remmer t.o.v. de standaard- of gebruikelijke behandeling. 

Bempedoïnezuur is daarbij vergeleken met placebo op de criteria gunstige effecten, 

ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut 

Nederland heeft zich hierbij laten adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR). 

 

Mede op basis van een statement van de beroepsgroep is de indicatie waarvoor de 

registratiehouder vergoeding aanvraagt smaller dan de geregistreerde indicatie. 

 

De hoeksteen van de lipidenverlagende therapie blijft volgens de beroepsgroep 

maximaal getolereerde dosering statine eventueel gecombineerd met maximaal 

getolereerde dosering ezetimib. Zowel bempedoïnezuur als een PCSK9-remmer kan 

hieraan worden toegevoegd als met maximaal getolereerde dosering statine en 

ezetimib de LDL-C streefwaarden niet bereikt wordt. Omdat de PCSK9-remmers 

potenter zijn in de LDL-C verlaging ziet de beroepsgroep in eerste instantie een 

plaats voor bempedoïnezuur bij patiënten die niet in aanmerking komen voor 

behandeling met een PCSK9-remmer. Dit komt overeen met de indicatie waarvoor 

de registratiehouder vergoeding aanvraagt. In het FT-rapport is daarom een 

vergelijking gemaakt met placebo. 

 

Het effect op LDL-C-verlaging en de veiligheid van bempedoïnezuur is onderzocht in 

vier gerandomiseerde, geblindeerde, placebogecontroleerde klinische studies. Ten 

opzichte van de placebogroep bereikte een klinisch relevant hoger percentage 

patiënten in de bempedoïnezuurgroep de streefwaarde van 1,8 mmol/l na 12, 24 en 

52 weken behandelen (RR’s >3 op alle drie de meetmomenten). Ook de procentuele 

LDL-verlaging is volgens de EMA klinisch relevant bij zowel patiënten behandeld met 

statine als bij statine-intolerante patiënten. Daarnaast heeft bempedoïnezuur een 

acceptabel veiligheidsprofiel met een relatief laag aantal patiënten dat de 

behandeling discontinueert en/of kampt met ernstige ongunstige effecten.  

 

In de studies is zowel bij patiënten behandeld met statines als bij statine-intolerante 

patiënten onzekerheid over de optimale achtergrondtherapie. Daarnaast ontbreken 

gegevens op harde klinische eindpunten (verlagen van sterfte en hart- en 

vaatziekten). Ondanks deze onzekerheden concludeert het Zorginstituut dat 

bempedoïnezuur voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.  

 

De beroepsgroep noemt bempedoïnezuur een waardevolle aanvulling, aangezien het 

gaat om een eenvoudig oraal middel waarmee het LDL-C naast maximaal 

verdraagbare bestaande lipidenverlagende therapie verder te verlagen is. 

 

Bempedoïnezuur voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk voor gebruik 

bij volwassenen met niet-familiaire hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie 

met een (zeer) hoog cardiovasculair risico die de LDL-C behandeldoelen niet 
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bereiken met een dieet en maximaal haalbare doseringen statines en ezetimib, 

waaronder de groep met een contra-indicatie voor statines of met een statine-

intolerantie, en die niet in aanmerking komen voor behandeling met een PCSK9-

remmer.  
 

De beoordeling van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid, met daarin het 

advies van Zorginstituut Nederland aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport ten aanzien van opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), is 

beschreven in het GVS-rapport van bempedoïnezuur (Nilemdo®). 

 

 

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 11 april 

2022. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van bempedoïnezuur 

voor gebruik bij volwassenen met niet-familiaire hypercholesterolemie of gemengde 

dyslipidemie met een (zeer) hoog cardiovasculair risico die de LDL-C 

behandeldoelen niet bereiken met een dieet en maximaal haalbare doseringen 

statines en ezetimib, waaronder de groep met een contra-indicatie voor statines of 

met een statine-intolerantie, en die niet in aanmerking komen voor behandeling met 

een PCSK9-remmer t.o.v. de standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 

bempedoïnezuur (Nilemdo®), filmomhulde tablet 

Geregistreerde indicatie: Voor gebruik bij volwassenen met primaire 

hypercholesterolemie (heterozygoot familiair en niet-familiair) of gemengde 

dyslipidemie als aanvulling op een dieet: 

1) In combinatie met een statine of een statine samen met andere 

lipidenverlagende therapieën bij patiënten die niet in staat zijn hun 

doelen voor ‘low-density lipoprotein’-cholesterol (LDL-C) te bereiken met 

de maximaal tolereerbare dosis van een statine of; 

2) Alleen of in combinatie met andere lipidenverlagende therapieën bij 

patiënten die statine-intolerant zijn of voor wie een statine gecontra-

indiceerd is.[1] 

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd: Voor gebruik bij volwassenen 

met primaire hypercholesterolemie (heterozygoot familiair en niet-familiair) of 

gemengde dyslipidemie met een hoog risico of een zeer hoog cardiovasculair 

risico die de LDL-C behandeldoelen niet bereiken met een dieet en maximaal 

haalbare doseringen statines en ezetimib, waaronder de groep met een contra-

indicatie voor statines of met een statine-intolerantie, en die niet in aanmerking 

komen voor behandeling met een PCSK9-remmer. 

Claim van de registratiehouder: Bempedoïnezuur heeft een therapeutische 

meerwaarde ten opzichte van placebo, beiden toegevoegd aan een dieet en 

geoptimaliseerde orale lipidenverlagende therapieën (statines en ezetimib). 

Doseringsadvies: Eenmaal daags 180 mg.[1]  

Samenstelling: Elke filmomhulde tablet bevat 180 mg bempedoïnezuur.[1] 

Werkingsmechanisme: Bempedoïnezuur is een adenosinetrifosfaat-citraatlyase 

(ACL)-remmer die ‘low-density lipoprotein’-cholesterol (LDL-C) verlaagt door 

remming van de cholesterolsynthese in de lever. ACL is een enzym dat zich vóór 

3-hydroxy-3-methylglutaryl-co-enzym A (HMG-CoA)-reductase bevindt in de 

route voor de biosynthese van cholesterol. Bempedoïnezuur vereist de activering 

van het co-enzym A (CoA) via ‘very long-chain’-acyl-CoA-synthetase 1 (ACSVL1) 

tot ETC-1002-CoA. ACSVL1 wordt voornamelijk tot expressie gebracht in de lever 

en niet in de skeletspieren. Remming van ACL door ETC-1002-CoA leidt tot 

vermindering van de cholesterolsynthese in de lever en verlaagt LDL-C in het 

bloed door de ‘upregulatie’ van LDL-receptoren. Bovendien leidt remming van 

ACL door ETC-1002-CoA tot gelijktijdige onderdrukking van de biosynthese van 

vetzuren in de lever.[1] 

Bijzonderheden: De beroepsgroep ziet een plaats voor bempedoïnezuur bij 

patiënten die niet in aanmerking komen voor behandeling met een PCSK9-

remmer en bij patiënten waarbij LDL-C <15% van de streefwaarde is. 

Voor de PCSK9-remmers evolocumab en alirocumab zijn bijlage 2 voorwaarden 

opgesteld.[2, 3] 
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1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

Atherosclerose is een langzaam proces waarbij in de binnenwand van slagaders 

ophopingen ontstaan van lipiden en lichaamscellen. Uiteindelijk groeit dit uit tot 

zogenoemde plaques waarin later vaak ook kalk wordt afgezet. Deze plaques zorgen 

voor vernauwing en verstijving van de bloedvaten. Bovendien kan een plaque 

scheuren waardoor een stolsel ontstaat. Dit geeft problemen met de doorbloeding 

van organen en weefsels waardoor uiteindelijk hart- en vaatziekten ontstaan.[4-6] 

 

Lipiden, zoals cholesterol en triglyceriden, spelen een belangrijke rol in het 

atherosclerotische proces. Ze circuleren in het bloedplasma als lipoproteïnen, 

waarbij de lipiden zijn verbonden aan eiwitten (in het bijzonder apolipoproteïnen):  

● Very-low-density lipoproteïnen (VLDL)-remnants en chylomicron remnants. Deze 

afbraakproducten van VLDL en chylomicronen bevatten ongeveer evenveel 

triglyceriden als cholesterol en zijn atherogeen; 

● Low-density-lipoproteïnen (LDL). Dit lipoproteïne bevat vooral cholesterolesters. 

Met name de kleine LDL-partikels met relatief weinig cholesterol per deeltje (small, 

dense LDL) zijn zeer atherogeen; 

● High-density-lipoproteïnen (HDL). Dit lipoproteïne bevat vooral eiwit en 

cholesterol. HDL beschermt tegen atherosclerose doordat HDL het te veel aan 

cholesterol afvoert naar de lever waar het wordt afgebroken.[7, 8] 

 

De kans op hart- en vaatziekten neemt toe naarmate de concentratie 

totaalcholesterol (niet-nuchter: >5 mmol/l) en LDL-cholesterol in het serum hoger is 

(niet-nuchter: >3 mmol/l).[7] Totaalcholesterol is de optelsom van LDL-cholesterol, 

HDL-cholesterol en een gedeelte van de triglyceriden.[9] Gematigde 

hypertriglyceridemie (niet nuchter: > 2, maar <10 mmol/l) is een marker voor een 

verhoogd risico op hart- en vaatziekten.[7] HDL-cholesterol beschermt tegen hart- 

en vaatziekten (niet-nuchter: >1,0 mmol/l).[7] 

 
Vanwege een afwijkend lipiden- en lipoproteïnenprofiel is het risico op 

atherosclerose en hart- en vaatziekten bij patiënten met primaire 

hypercholesterolemie en gemengde dyslipidemie verhoogd.[8] 

 
Primaire hypercholesterolemie 

Bij patiënten met primaire hypercholesterolemie is het totaalcholesterol verhoogd.[8] 

Daarnaast is er vaak sprake van een verhoogde LDL-cholesterolconcentratie en/of 

een verhoogd aantal LDL-partikels. Primaire hypercholesterolemie wordt 

veroorzaakt door een familiaire of niet-familiaire aandoening in het 

lipidenmetabolisme.[10] De belangrijkste oorzaken van primaire 

hypercholesterolemie zijn: 

● Klassieke heterozygote familiaire hypercholesterolemie op basis van LDL-

receptordefect;  

● Familiaire defectieve apoB; 

● PCSK9 gain of function; 

● Polygene hypercholesterolemie.[8] 

 

Gemengde dyslipidemie 

Bij patiënten met gemengde dyslipidemie zijn het totaalcholesterol en triglyceriden 

verhoogd. Het lipoproteïneprofiel kan verschillen: chylomicronen en VLDL-remnants 

kunnen verhoogd zijn of VLDL en (small, dense) LDL. Patiënten met gemengde 

dyslipidemie op basis van VLDL en LDL hebben soms een hoog LDL-cholesterol, 

maar meestal een normaal LDL-cholesterol. Het aantal small, dense LDL-partikels is 

echter vaak hoog, terwijl HDL-cholesterol vaak laag is. De oorzaak van gemengde 
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dyslipidemie kan verworven (secundaire oorzaak), maar ook erfelijk zijn (primaire 

oorzaak).[8] Zie Tabel 1 voor een overzicht van de verschillende primaire en 

secundaire oorzaken van gemengde dyslipidemie. 

 

Tabel 1: Primaire en secundaire oorzaken van gemengde dyslipidemie op 

basis van verschillende lipoproteïnen[8] 

 Chylomicronen en VLDL-remnants VLDL en LDL en vaak small, dense LDL 

Primaire oorzaken Familiaire dysbètalipoproteïnemie 

Hepatische lipasedeficiëntie 

Familiaire gecombineerde dyslipidemie 

Sitosterolemie 

Secundaire oorzaken Abdominale obesitas 

Diabetes mellitus type 2 

Metabool syndroom 

Glucocorticoïden en steroïden gebruik 

Antipsychotica 

 Alcoholgebruik 

ESRD 

Dialysepatiënten (CAPD) 

Systemische lupus erythematosus 

Medicatiegebruik voor hiv (in het 

bijzonder HAART-therapie) 

Polycysteus-Ovariumsyndroom 

Patiënten met nefrotisch syndroom 

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

De grootste groep patiënten met primaire hypercholesterolemie of gemengde 

dyslipidemie heeft geen klachten of symptomen. Doordat patiënten langdurig 

worden blootgesteld aan (zeer) hoge concentraties cholesterol, en gematigd 

verhoogde concentraties triglyceriden in geval van gemengde dyslipidemie, lopen 

deze patiënten een (zeer) hoog risico op het optreden van atherosclerotische hart- 

en vaatziekten. Chronische onderbehandeling van patiënten met een (zeer) hoog 

cardiovasculair risico betekent dat een groot deel van deze patiënten nog voor hun 

60ste levensjaar te maken krijgt met bijvoorbeeld een hartinfarct, angina pectoris 

(pijn op de borst), een beroerte, een TIA en/of perifeer vaatlijden (etalagebenen).[7]  

 

Hypercholesterolemie en gemengde dyslipidemie gaan vaak gepaard met 

comorbiditeiten zoals hypertensie en insulineresistentie. Een overmaat aan visceraal 

vet komt vaak voor bij gemengde dyslipidemie. Dit zorgt voor additionele klinische 

risico’s. 

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

Gemiddeld heeft ca. 23% van de Nederlandse bevolking van 30 tot en met 70 jaar 

hypercholesterolemie, dat wil zeggen een totaalcholesterolgehalte ≥6,5 mmol/l 

en/of gebruik van cholesterolverlagende medicijnen. De prevalentie van 

hypercholesterolemie is gemiddeld iets hoger onder mannen (24%) dan onder 

vrouwen (22,6%) en neemt toe met de leeftijd.[11] 

Heterozygote familiaire hypercholesterolemie is een van de meest frequent 

voorkomende monogenetische aandoeningen (1:1250).[8] 

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

 

Primaire hypercholesterolemie (heterozygoot familiair en niet-familiair) 

De behandeling van primaire hypercholesterolemie is beschreven in de 

multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) versie 4.0 

(2019) door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), de Nederlandse 

Internistenvereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging van Internisten 

Vasculaire Geneeskunde (NVIVG).[7] 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport bempedoïnezuur (Nilemdo®) voor gebruik bij volwassenen met niet-

familiaire hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie | 12 april 2022 

 

2021044733 Pagina 12 van 56 

 

Niet-medicamenteuze behandeling 

Leefstijladviezen zijn onderdeel van alle maatregelen om het risico op hart- en 

vaatziekten te verlagen: 

● Cognitieve gedragstherapie; 

● Psychosociale ondersteuning; 

● Beweegadviezen; 

● Stoppen met roken en/of meeroken vermijden; 

● Een voedingspatroon volgens de Richtlijnen Schijf Van vijf;  

● Gewichtsbehoud in geval van een gezond gewicht of op een gezonde wijze 

afvallen in geval van overgewicht of obesitas.[7] 

 

Medicamenteuze behandeling 

De CVRM-richtlijn stelt dat bij patiënten met een zeer hoog cardiovasculair risico 

medicamenteuze therapie meestal is aangewezen en dat bij patiënten met een hoog 

cardiovasculair risico medicamenteuze therapie te overwegen is. Tabel 2 geeft een 

overzicht van de patiënten die een (zeer) hoog cardiovasculair risico hebben.  

 

Tabel 2: Risicocategorieën volgens de CVRM-Richtlijn[7] 

 
 

De CVRM-richtlijn adviseert te starten met een statine bij patiënten ≤70 jaar met 

een zeer hoog cardiovasculair risico en een LDL-C ≥2,6 mmol/l. Indien het LDL-C na 

drie maanden nog steeds ≥2,6 mmol/l is, dient een hogere dosis statine of een 

sterker werkende statine te worden gestart. Indien dat niet mogelijk is, kan de 

combinatie van een statine en ezetimib worden overwogen. Als de patiënt de 

behandeling goed verdraagt kan intensivering van de lipidenverlagende therapie ook 

worden overwogen bij patiënten die een LDL-C <2,6 mmol/l bereikten. Behandeling 

met PCSK9-antilichamen, in combinatie met maximaal verdraagbare orale 

lipidenverlagende therapie, kan worden overwogen bij specifieke patiëntengroepen 

– in het bijzonder patiënten met familiaire hypercholesterolemie – die ondanks 
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optimale orale lipidenverlagende therapie de streefwaarden voor LDL-C niet 

bereiken. Hiervoor gelden specifieke vergoedingscriteria.[7] 

 

Intensieve cholesterolverlaging behelst een hoge dosis atorvastatine (40 of 80 mg) 

of rosuvastatine (20 of 40 mg) of combinatie van gemiddelde dosis statine en 

ezetimib of PCSK9-antilichaam.[7] 

 

Aan de PCSK9-remmers alirocumab (Praluent®) en evolocumab (Repatha®) zijn de 

volgende bijlage 2 voorwaarden verbonden[2, 3]: 

Bij patiënten met hypercholesterolemie (familiaire en niet-familiaire) en voldoende 

hoog risico, indien een maximaal verdraagbare statine in combinatie met ezetimib 

niet de behandeldoestelling bereikt overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland 

door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard; kunnen alirocumab en 

evolocumab worden ingezet als volgt: 

1. In combinatie met zowel een statine als ezetimib of; 

2. In combinatie met enkel ezetimib indien er sprake is van gedocumenteerde 

statine-intolerantie: statine-geassocieerde spierpijn voor tenminste drie 

verschillende statines vastgesteld volgens het stroomschema en de criteria 

beschreven door EAS/ESC consensus (European Heart Jouranl 2015; 36: 

1012-1022[12]). 

Patiënten met voldoende hoog risico zijn gedefinieerd als één van onderstaande 

groepen 

1. Homozygote familiaire hypercholesterolemie patiënten die niet LDL-receptor 

negatief zijn (alleen evolocumab); 

2. Heterozygote familiaire hypercholesterolemie patiënten (alirocumab en 

evolocumab); 

3. Patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event én een recidief 

cardiovasculair event (alirocumab en evolocumab); 

4. Patiënten met diabetes mellitus type 2 én een doorgemaakt cardiovasculair 

event (alirocumab en evolocumab); 

5. Patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event én echte statine-

intolerantie die is vastgesteld en gedocumenteerd (alirocumab en evolocumab). 

 

Statine-intolerantie 

Echte statine-intolerantie treedt bij maximaal 2% van de patiënten op. Vermeende 

statine-intolerantie bij tot 30%. Bepalen van echte statine-intolerantie: statine-

geassocieerde spierpijn voor tenminste 3 verschillende statines dient te worden 

vastgesteld volgens het stroomschema en de criteria zoals beschreven in de 

EAS/ESC consensus publicatie (bijlage 7)[12]. 

 

Visie beroepsgroep 

Voorafgaand aan de beoordeling heeft het Zorginstituut de beroepsgroep gevraagd 

om een plaatsbepaling van bempedoïnezuur in de behandeling van primaire 

hypercholesterolemie. In een gezamenlijke reactie geven de Nederlandse Vereniging 

voor Cardiologie (NVVC), de NIV en de NVIVG aan een plaats te zien voor 

bempedoïnezuur voor patiënten die de in de multidisciplinaire CVRM richtlijn 

geadviseerde streefwaarden niet halen, nadat de patiënt is ingesteld op maximaal 

tolereerbare orale lipidenverlagende therapie (statine, ezetimib) en indien de patiënt 

niet in aanmerking komt voor vergoeding van een PCSK9-remmer of indien de 

patiënt wel in aanmerking komt voor vergoeding van een PCSK9-remmer maar het 

LDL-C <15% boven de streefwaarde is (figuur 1). Een overzicht van de effecten 

van statines en ezetimib is weergegeven in tabel 3.  
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Figuur 1: Stroomdiagram 

 
 
Tabel 3: Overzicht effecten statines en ezetimib 

Effect op Statine Ezetimib 

LDL daling Lage intensiteit: 

20-30% 

19-24% 

Matige intensiteit: 

30-40% 

Hoge intensiteit*: 

40% 

HoFH ≤20%  

Harde eindpunten Gunstig effect op 

cardiovasculaire ziekte 

Gunstig effect op 

samengesteld eindpunt, 

evenals op o.a. (fataal) 

MI, niet-fataal CVA**. 

Gunstig effect op 

mortaliteit 

Geen effect op mortaliteit 

* 20-80 mg atorvastatine, alternatief; 10-40 mg rosuvastatine, 80 mgsimvastatine  

** IMPROVE-IT studie 

 

Vergelijkende behandeling 

De registratiehouder vraagt vergoeding aan voor volwassenen met primaire 

hypercholesterolemie (heterozygoot familiair of niet-familiair) of gemengde 

dyslipidemie met een hoog risico of een zeer hoog cardiovasculair risico die de LDL-

C behandeldoelen niet bereiken met een dieet en maximaal haalbare doseringen 

statines en ezetimib – waaronder de groep met een contra-indicatie voor statines of 

met een statine-intolerantie – en die niet in aanmerking komen voor behandeling 

met een PCSK9-remmer. Dit is een smallere indicatie dan de geregistreerde 

indicatie en deels in lijn met de plaatsbepaling die de beroepsgroep ziet voor 

bempedoïnezuur. 

 

Lettend op de bijlage 2 voorwaarden van de PCSK9-remmers alirocumab en 

evolocumab komen patiënten met heterozygote familiaire hypercholesterolemie 

reeds in aanmerking voor vergoeding van PCSK9-remmers. Deze patiëntgroep valt 
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daarom buiten de scope van deze beoordeling. 

 

Patiënten met niet-familiaire hypercholesterolemie, een doorgemaakt 

cardiovasculair event én een recidief cardiovasculair event, diabetes mellitus type 2 

óf een echte statine-intolerantie die is vastgesteld en gedocumenteerd, komen in 

aanmerking voor een behandeling met PCSK9-remmers en vallen buiten de scope 

van deze beoordeling. Patiënten met niet-familiaire hypercholeseterolemie die niet 

voldoen aan deze hoog-risicogroepen komen in aanmerking voor behandeling met 

bempedoïnezuur (toegevoegd aan een optimale dosering statine – tenzij statine-

intolerant of gecontraïndiceerd – en ezetimib). Placebo is de vergelijkende 

behandeling (toegevoegd aan een optimale dosering statine – tenzij statine-

intolerant of gecontraïndiceerd – en ezetimib). 

 

Gemengde dyslipidemie 

De behandeling van gemengde dyslipidemie is beschreven in de Multidisciplinaire 

Richtlijn Erfelijke dyslipidemie in de 2e en 3e lijn van de Federatie Medisch 

Specialisten (2018).[8] 

 

Niet-medicamenteuze behandeling 

Allereerst dient de onderliggende oorzaak van secundaire gecombineerde 

dyslipidemie te worden behandeld.[8]  

 

Medicamenteuze behandeling 

Behandel gemengde dyslipidemie met een statine indien sprake is van een 

familieanamnese met premature hart- en vaatziekten of diabetes.[8]  

 

Vergelijkende behandeling 

Voor patiënten met gemengde dyslipidemie is placebo de vergelijkende behandeling 

(toegevoegd aan maximaal haalbare doseringen statines, tenzij statine-intolerant of 

gecontraïndiceerd). 
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2 Methoden systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Wat is de waarde van bempedoïnezuur (Nilemdo®) voor gebruik bij volwassenen 

met niet-familiaire hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie met een (zeer) 

hoog cardiovasculair risico die de LDL-C doelen niet bereiken met een dieet en 

maximaal haalbare doseringen statines en ezetimib en die niet in aanmerking 

komen voor behandeling met een PCSK9-remmer? 

 

2.1.1 PICO 

 

Tabel 4 PICO 

Patiëntenpopulatie Volwassenen met niet-familiaire hypercholesterolemie 

of gemengde dyslipidemie met een (zeer) hoog 

cardiovasculair risico 

a) die de LDL-C behandeldoelen niet bereiken 

met een dieet en maximaal haalbare 

doseringen statines en ezetimib*  

b) en een contra-indicatie voor statines of met 

een statine-intolerantie, die de LDL-C 

behandeldoelen niet bereiken met een dieet 

en ezetimib* 

en die niet in aanmerking komen voor behandeling 

met een PCSK9-remmer. 

* ezetimib in het geval van niet-familiaire hypercholesterolemie 

Interventie 180 mg bempedoïnezuur 

Controle-interventie Placebo  

Cruciale uitkomsten Vermindering van sterfte en hart- en vaatziekten 

Verlaging van LDL-cholesterol (LDL-C)  

Ernstige interventiegerelateerde ongunstige effecten 

Stakers als gevolg van ongunstige effecten 

Relevante follow-up duur Tenminste 12 maanden en bij voorkeur langer, tot 5 

jaar, met name wanneer het middel voor levenslang 

gebruik is. Om een klinisch relevant effect van 

bempedoïnezuur te meten op de surrogaat 

uitkomstmaat LDL-C is een studieduur van minimaal 

3 maanden nodig, bij voorkeur 12 maanden. Claims 

over gunstige effecten gebaseerd op 

surrogaatuitkomsten moeten ondersteund worden 

door lange termijn vervolgstudies.[13]   

Studiedesign Uit de door het Zorginstituut gehanteerde passend 

onderzoeksvragenlijst komt naar voren dat de 

optimale studieopzet voor het beoordelen van de 

cruciale uitkomsten een gerandomiseerd, 

gecontroleerd onderzoek is (RCT). Blindering van 

patiënten en behandelaars is mogelijk. 

 

2.1.2 Uitkomstmaten 

Vermindering van sterfte en hart- en vaatziekten 

Het primaire doel van de behandeling is het voorkomen van sterfte en 

cardiovasculaire morbiditeit. De voorkeur gaat uit naar een samengestelde 

uitkomstmaat van grote cardiovasculaire events, zoals (cardiovasculaire) dood, non-
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fataal myocardinfarct en non-fatale beroerte (3-punts MACE). Indien voor 

cardiovasculaire dood in plaats van dood ongeacht oorzaak wordt gekozen, dienen 

de effecten op non-cardiovasculaire mortaliteit ook betrokken te worden. De inclusie 

van andere events, zoals een TIA, stil myocardinfarct (SMI), onstabiele angina 

pectoris of de noodzaak voor therapeutische interventies (percutane coronaire 

interventie (PCI; dotteren)) wordt in sommige klinische studies toegepast om 

statistische efficiëntie te verhogen. De inclusie van deze zachtere eindpunten, welke 

minder objectief vast te stellen zijn, kan de interpretatie van de resultaten 

bemoeilijken, en wordt daarom door de EMA afgeraden.[13] 

 

Verlaging van LDL-cholesterol (LDL-C) als surrogaat voor vermindering van sterfte 

en hart- en vaatziekten 

Verlaging van het LDL-C is een surrogaatuitkomstmaat. LDL-C meet de hoeveelheid 

cholesterol in alle LDL-partikels[8] Volgens de CVRM-richtlijn is het bewijs dat 

vermindering van plasma LDL-C het risico op hart- en vaatziekten vermindert 

ondubbelzinnig.[7] De resultaten van epidemiologische onderzoeken en onderzoeken 

naar statines, ezetimib of PCSK9-antilichamen met klinische eindpunten bevestigen 

dat verlaging van LDL-C een belangrijk doel is bij de preventie van (recidief) hart- 

en vaatziekten.[14] Meta-analyses van meerdere onderzoeken naar statines tonen 

aan dat elke vermindering van LDL-C met 1,0 mmol/l is geassocieerd met een 

corresponderende 20 tot 25% reductie in mortaliteit als gevolg van hart- en 

vaatziekten en niet-fatale myocardinfarct.[15] De EMA acht een relatieve reductie van 

het LDL-C acceptabel, onder de voorwaarde dat de geclaimde therapeutische 

waarde ook uitsluitend betrekking heeft op het lipidenverlagende effect en dat in de 

SmPC tekst staat dat harde uitkomsten ontbreken. Dit is voor bempedoïnezuur het 

geval.[1] Het lipidenverlagende effect dient bepaald te worden ten opzichte van de 

lipidenspiegel voorafgaand aan behandeling, gemeten onder gestandaardiseerde, 

nuchtere condities. Het onderzoek dient te starten met een gestandaardiseerde 

dieetperiode van geschikte duur, voorafgaand aan de randomisatie. 

Lipidenverlagende therapie dient geoptimaliseerd te zijn.[13] 

Klinische relevantiegrens: Wetenschappelijk bewijs voor een drempel- of 

streefwaarde van LDL-C om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen ontbreekt. 

In de CVRM-richtlijn is toch gekozen voor een maximale LDL-C-concentratie. De 

reden hiervoor is dat gebruik van streefwaarden in de praktijk hanteerbaar is en een 

eenduidig doel vormen voor behandelaren in de eerste en tweede lijn en voor de 

patiënt, en een manier kan zijn om therapietrouw te bevorderen. Voor patiënten 

<70 jaar met hart- en vaatziekten is 1,8 mmol/l het behandeldoel. Voor andere 

patiënten bestaat geen bewijs dat intensieve lipidenverlaging tot een lager risico 

leidt in vergelijking met gemiddelde lipidenverlaging. Voor deze patiënten is 2,6 

mmol/l het behandeldoel.[7]  

 

Ernstige interventiegerelateerde ongunstige effecten 

De incidentie interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten beschouwt het 

Zorginstituut als cruciale uitkomstmaat. Indien deze niet zijn gerapporteerd, dan 

beoordeelt het Zorginstituut de interventiegerelateerde ongunstige effecten. 

Daarnaast geeft het Zorginstituut in dit rapport een overzicht van de ernstige 

ongunstige effecten en de meest frequent voorkomende ongunstige effecten die 

kunnen optreden bij bempedoïnezuur. 

 

Stakers als gevolg van ongunstige effecten 

De incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten neemt het Zorginstituut 

mee als cruciale uitkomstmaat in de Gradebeoordeling. 

 

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

ontbreekt, hanteert het Zorginstituut de default grenswaarde van 0,5 meer of 
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minder bij het gestandaardiseerde gemiddelde verschil (SMD). Bij een relatief risico 

(RR of 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 januari 2022 een literatuursearch gedaan naar publicaties over 

bempedoïnezuur voor gebruik bij volwassenen met primaire hypercholesterolemie 

(heterozygoot familiair en niet-familiair) of gemengde dyslipidemie. De exacte 

zoekstrategie is weergegeven in Bijlage 1. 

 

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

productkenmerken (SmPC)[1] van het registratiedossier en de European Public 

Assessment Report (EPAR)[10] 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: 

● Richtlijnen van vakverenigingen; 

● Gerandomiseerd, geblindeerd en gecontroleerd onderzoek met placebo. 

 

Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

● Congresbijdragen; 

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

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteert in 15 referenties, waarvan 5 gepubliceerde studies 

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

selectieproces weer. 

 

 
 

De kenmerken van de geselecteerde studies zijn weergegeven in bijlage 2. De 

geïncludeerde richtlijnen en overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 3. 

 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

De werkzaamheid van bempedoïnezuur werd onderzocht in vier multicenter, 

gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoeken met 3.623 

volwassen patiënten met hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie, met 

2.425 patiënten gerandomiseerd naar bempedoïnezuur. Alle patiënten ontvingen 

eenmaal daags 180 mg bempedoïnezuur of placebo via orale toediening. Het 

primaire eindpunt voor de werkzaamheid in alle fase 3 onderzoeken was de 

gemiddelde procentuele verlaging ten opzichte van de uitgangswaarde in LDL-C in 

week 12 in vergelijking met placebo. In het artikel van Banach et al. (2020)[16] zijn 

de resultaten van de vier registratiestudies gepooled. In dit FT-rapport zijn de 

gepoolde resultaten beoordeeld. Voor de volledigheid zijn de studiekenmerken van 

de vier fase 3 studies apart beschreven. 

 

Gepoolde analyse (Banach et al., 2020[16]) 

Dit betreft een gepoolde analyse van vier multicenter, dubbelblinde, 

placebogecontroleerde, gerandomiseerde fase 3 studies (N=3623). In totaal werden 

2425 patiënten dagelijks behandeld met 180 mg bempedoïnezuur en 1198 patiënten 

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 14) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 1) 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 15) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 5) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 5) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 10) 

 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 5) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n = 0) 
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met placebo voor de duur van 12 tot 52 weken. Het primaire effectiviteits-eindpunt 

was de procentuele verandering in LDL-C waarde op week 12 ten opzichte van 

baseline in de ITT populatie. Patiënten met hypercholesterolemie werden verdeeld in 

twee groepen:  

1) patiënten met atherosclerotische cardiovasculaire ziekte, heterozygote familiaire 

hypercholesterolemie of beiden, behandeld met maximaal getolereerde statines 

(N=3009: bempedoïnezuur n=2010 en placebo n=999); 

2) patiënten met een statine-intolerantie (N=614: bempedoïnezuur n=415 en 

placebo n=199). 

De gemiddelde (SD) baseline LDL-C waarde was 2,79 (0,85) mmol/l in de pool van 

patiënten met atherosclerotische cardiovasculaire ziekte, heterozygote familiaire 

hypercholesterolemie of beiden en een maximaal getolereerde statine. In de pool 

van patiënten met een statine-intolerantie was dit 3,74 (1,00) mmol/l. 

 

CLEAR Wisdom (1002-047) (Goldberg et al., 2019[17]) 

In dit multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde 

onderzoek van 52 weken werd de veiligheid van bempedoïnezuur bij patiënten met 

hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie geëvalueerd. In het onderzoek 

werden 779 patiënten gerandomiseerd naar ofwel bempedoïnezuur (n=522) ofwel 

placebo (n=257) als aanvulling op een maximaal getolereerde lipidenverlagende 

therapie. Of de patiënt maximaal getolereerde lipidenverlagende therapie ontving 

werd bepaald door de onderzoeker en was gedefinieerd als een maximaal 

getolereerde dagelijkse statinedosis (inclusief niet-dagelijkse dosering en geen 

statine of zeer lage dosis statine) alleen of in combinatie met andere 

lipidenverlagende therapieën. Patiënten die simvastatine 40 mg/dag of meer 

gebruikten, werden uitgesloten van het onderzoek. De gemiddelde uitgangswaarde 

voor LDL-C was 3,1 mmol/l. Op het moment van randomisatie ontving 91% van de 

patiënten een statinebehandeling. Daarvan ontving 53% een statinebehandeling 

met hoge intensiteit. 

 

CLEAR Harmony (1002-040) (Ray et al., 2019[18]) 

In dit multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde 

onderzoek van 52 weken werd de veiligheid en werkzaamheid van bempedoïnezuur 

geëvalueerd bij patiënten met hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie. In 

het onderzoek werden 2.230 patiënten gerandomiseerd naar ofwel bempedoïnezuur 

(n=1.488) ofwel placebo (n=742) als aanvulling op een maximaal getolereerde 

lipidenverlagende therapie. Maximaal getolereerde lipidenverlagende therapie werd 

bepaald door de onderzoeker en was gedefinieerd als een maximaal getolereerde 

dagelijkse statinedosis (inclusief niet-dagelijkse dosering of zeer lage dosis statine) 

alleen of in combinatie met andere lipidenverlagende therapieën.  

Patiënten met 40 mg of meer simvastatine per dag of patiënten met PSCK9-

remmers werden uitgesloten van het onderzoek. De gemiddelde uitgangswaarde 

voor LDL-C was 2,7 mmol/l. Op het moment van randomisatie ontvingen alle 

patiënten statinetherapie en kreeg 49,9% een hoge-intensiteit statinetherapie.  

 

CLEAR Tranquility (1002-048) (Ballantyne et al., 2018[19]) 

Dit multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoek 

werd uitgevoerd bij patiënten met een verhoogde LDL-C die een voorgeschiedenis 

van statine-intolerantie hadden en niet meer konden verdragen dan de laagst 

goedgekeurde aanvangsdosis van een statine. In het onderzoek werden 269 

patiënten opgenomen die werden gerandomiseerd in een verhouding van 2:1 naar 

ofwel bempedoïnezuur (n=181) ofwel placebo (n=88) als aanvulling op ezetimib 10 

mg per dag gedurende 12 weken. Op het moment van de randomisatie ontving 33% 

van de patiënten die bempedoïnezuur kregen versus 28% van de patiënten die 

placebo kregen een statinetherapie in een dosis die lager was dan of gelijk was aan 
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de laagste goedgekeurde doses. Statine-intolerantie of het vermogen om minder 

dan de laagst goedgekeurde dosering van ten minste één statine te verdragen werd 

bepaald op basis van zelfrapportage door de patiënt. 

 
CLEAR Serenity (1002-046) (Laufs et al., 2019[20])  

In dit multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde 

onderzoek bij patiënten met een verhoogde LDL-C die statine-intolerant waren of 

niet in staat waren om twee of meer statines te verdragen, waarvan één in de 

laagste dosis. Patiënten die een dosis konden verdragen die lager was dan de 

goedgekeurde startdosis van een statine, mochten tijdens het onderzoek op die 

dosis blijven. De werkzaamheid van bempedoïnezuur werd geëvalueerd in week 12. 

In het onderzoek werden 345 patiënten opgenomen die gerandomiseerd werden in 

een verhouding van 2:1 naar ofwel bempedoïnezuur (n=234) ofwel placebo 

(n=111) gedurende 24 weken. Op het moment van randomisatie kreeg 8% van de 

patiënten die bempedoïnezuur kregen versus 10% van de patiënten met placebo 

een statinetherapie in een lagere dosis dan de laagste goedgekeurde doses en 36% 

van de patiënten die bempedoïnezuur kregen versus 30% van de patiënten die 

placebo kregen, kregen andere niet-statine-lipidenverlagende therapieën, waarvan 

ezetimib en visoliën de meest voorkomende waren. De gemiddelde uitgangswaarde 

voor LDL-C was 4,1 mmol/l. 

 

De baselinekenmerken van de verschillende studies is weergegeven in bijlage 4. 

 

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 5. 

 

De effecten van de interventie en de kwaliteit van de evidence zijn samengevat in 

het GRADE evidence profiel (Bijlage 6). 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 andere 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.  

 

Vermindering van sterfte en hart- en vaatziekten 

Het effect van bempedoïnezuur op sterfte en hart- en vaatziekten is niet 

gerapporteerd.[16] 
Gradeconclusie: Het effect van bempedoïnezuur op sterfte en hart- en vaatziekten is 

onbekend. Dit komt omdat het bewijs voor deze uitkomstmaat ontbreekt. 

 

Verlaging van LDL-cholesterol (LDL-C) als surrogaat voor vermindering van sterfte 

en hart- en vaatziekten 

Na 12 weken was de LDL-C waarde met 16,0% gedaald in de 

bempedoïnezuurgroep. In de placebogroep steeg in 12 weken tijd het LDL-C met 

1,8%. De placebo-gecorrigeerde LS gemiddelde verandering in LDL-C waarden ten 

opzichte van baseline bedroeg daarmee -17,8% (95%-BI:-19,5%–-16,0%, 

p<0,001). Na 52 weken daalde het LDL-C in de bempedoïnezuurgroep met 12,7%. 

In de placebogroep steeg het LDL-C met 0,4%.[16] Dit is een verschil van 13,1% in 

het voordeel van bempedoïnezuur. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is niet 

gerapporteerd.  

In de bempedoïnezuurgroep bereikte 28,9% van de patiënten LDL-C waarden lager 
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dan 1,8 mmol/l op week 12. In de placebogroep was dit 8,0% (RR=3,63; 95%-

BI:2,90–4,54; p<0,001). De proportie patiënten met LDL-C waarden onder de 1,8 

mmol/l was ook op week 24 en week 52 hoger in de bempedoïnezuur- dan in de 

placebogroep, respectievelijk 28,7% vs. 9,3% (RR=3,08; 95%-BI:2,50–3,80; 

p<0,001) en 26,2% vs. 9,1% (RR=2,87; 95%-BI:2,31–3,57; p<0,001). 

Gradeconclusie: Bempedoïnezuur resulteert in een statistisch significant effect op 

verlaging van LDL-C als surrogaat voor verlaging van sterfte en hart- en 

vaatziekten. Het effect op verlaging van sterfte en hart- en vaatziekten is mogelijk 

klinisch relevant (bewijs van lage kwaliteit vanwege indirect bewijs [LDL-C betreft 

een surrogaatuitkomstmaat. Daarnaast zijn patiënten niet optimaal gedoseerd 

volgens de Nederlandse richtlijn. Zo werd slechts 7,7%[18] en 8,0%[17] van de 

patiënten behandeld met ezetimib toegevoegd aan maximaal verdraagbare 

statines]). 

 

Statine-intolerante patiënten: Verlaging van LDL-cholesterol (LDL-C) als surrogaat 

voor vermindering van sterfte en hart- en vaatziekten 

Na 12 weken was de LDL-C waarde met 23,0% gedaald in de 

bempedoïnezuurgroep. In de placebogroep steeg in 12 weken tijd het LDL-C met 

1,5%. De placebo-gecorrigeerde LS gemiddelde verandering in LDL-C waarden ten 

opzichte van baseline bedroeg daarmee -24,5% (95%-BI:-27,8%–-21,1%; 

p<0,001). Na 24 weken daalde het LDL-C in de bempedoïnezuurgroep met 22,2%. 

In de placebogroep daalde het LDL-C met 1,8%.[16] Dit is een verschil van 24,0% in 

het voordeel van bempedoïnezuur. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is niet 

gerapporteerd.  

Gradeconclusie: Bempedoïnezuur resulteert in een statistisch significant effect op 

verlaging van LDL-C als surrogaat voor verlaging van sterfte en hart- en 

vaatziekten. Het effect op verlaging van sterfte en hart- en vaatziekten is mogelijk 

klinisch relevant (bewijs van lage kwaliteit vanwege indirect bewijs [LDL-C betreft 

een surrogaatuitkomstmaat. Daarnaast is niet duidelijk of patiënten bewezen 

statine-intolerant zijn en werden niet alle patiënten behandeld met ezetimib. 

Alhoewel 100% van de patiënten in de CLEAR Tranquility studie[19] werd behandeld 

met ezetimib was dit ~14% van de patiënten in de CLEAR Serenity studie[20]]). 

 

3.3.1 Overige overwegingen 

Bempedoïnezuur toegevoegd aan statines en ezetimib 

Het doel van bempedoïnezuur is om via verlaging van het LDL-C het risico op sterfte 

en hart- en vaatziekten te verkleinen. Een klinisch relevant hoger percentage 

patiënten in de bempedoïnezuurgroep bereikte het LDL-C-behandeldoel van 1,8 

mmol/l[7] na 12, 24 en 52 weken behandelen[16]. Met relatieve risico’s >3 gaat het 

om een groot effect. De EMA omschrijft de procentuele verlaging van het LDL-C met 

-17,8% als een bescheiden effect, maar desondanks klinisch relevant. Een LDL-C-

verlaging van 17,8% bij baselinewaarden van 2,6-3,2 mmol/l kan zich volgens de 

EMA mogelijk vertalen in een klinisch relevante risicoreductie van ongeveer 15% op 

grote cardiovasculaire events over 5 jaar, gebaseerd op de relatie die is bepaald 

voor statinetherapie.[10] Opvallend is dat de procentuele verlaging van het LDL-C na 

52 weken behandelen iets afzwakt (gepoolde effecten: 12 weken: -17,8% vs. 52 

weken: -13,1%).[10, 16] Deze afzwakking is deels te verklaren doordat na 24 weken 

behandeling in de CLEAR Wisdom en CLEAR Harmony studie de achtergrondtherapie 

mocht worden aangepast. Dit werd gedaan bij 9,2% van de patiënten en gebeurde 

minder vaak in de bempedoïnezuurgroep dan in de placebogroep (8,8% vs. 10,1%). 

Resultaten van een lopende open-label extensiestudie laten zien dat na 2 jaar 

behandelen de LDL-C waarden verlaagd blijven: -16,8% ten opzichte van baseline 

bij de eerder met placebo behandelde patiënten en -15,8% ten opzichte van 

baseline in de eerder met bempedoïnezuur behandelde patiënten.[10] Gegevens over 

harde uitkomsten ontbreken nog. Daarmee is er onzekerheid of de LDL-C daling 
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door bempedoïnezuur zich wel zal vertalen in ziekte- en sterftewinst zoals bij de 

statines, of in ziektewinst zoals bij ezetimib.  

 

Bempedoïnezuur toegevoegd aan ezetimib bij statine-intolerante patiënten 

In de praktijk worden verschillende definities voor statine-intolerantie 

gehanteerd.[12, 21] Vermeende statine-intolerantie komt veel voor, tot wel bij 30%, 

maar echte statine-intolerantie slechts bij 2%. Statine-intolerantie werd in de CLEAR 

Tranquility studie middels zelfrapportage door de patiënt vastgesteld. Dit had beter 

moeten worden omschreven. De belangrijkste reden is dat patiënten met een 

vermeende intolerantie voor statines de bewezen voordelen van statines op harde 

eindpunten kunnen mislopen door in een te vroeg stadium te starten met 

bempedoïnezuur, waarvan de voordelen op harde eindpunten (nog) niet bewezen 

zijn. In een eerdere beoordeling van het PCSK9-antilichaam evolocumab[22] vonden 

de geconsulteerde behandelaren unaniem dat het stroomschema uit de EAS/ESC 

consensus publicatie[12] voldoende bruikbare handvatten biedt om de kleine groep 

met echte statine-intolerantie te scheiden van de grotere groep met veronderstelde 

statine-intolerantie (zie bijlage 7). Onderdeel van dit stroomschema is dat 

patiënten eerst 3 verschillende statines (ook laag gedoseerd of om de dag) hebben 

geprobeerd om vermeende statine-intolerantie op basis van statine geassocieerde 

spierpijn uit te sluiten. In de met bempedoïnezuur uitgevoerde CLEAR Tranquility en 

CLEAR Serenity studies voldeed de definitie voor statine-intolerante patiënten niet 

aan die in het stroomschema. Daarnaast is in de studies bij patiënten met een 

statine-intolerantie de follow-up duur met 12 en 24 weken beperkt. Volgens de EMA 

is deze follow-up duur echter voldoende lang om het maximaal stabiele LDL-C 

behandeleffect te kunnen bepalen.[10] In de studies met statine-intolerante 

patiënten was de procentuele LDL-C verlaging groter dan in de studies waarin 

bempedoïnezuur werd toegevoegd aan maximaal verdraagbare statines. 

 

Optimale achtergrondtherapie 

De beroepsgroep ziet een plaats voor bempedoïnezuur bij patiënten die de LDL-C 

behandeldoelen niet bereiken ondanks maximaal verdraagbare statines en ezetimib, 

en die niet in aanmerking komen voor behandeling met een PCSK9-remmer. 

● In de CLEAR Wisdom en CLEAR Harmony studies mocht na 24 weken de 

achtergrondtherapie worden aangepast. In de meeste gevallen werd aanvullende 

statinetherapie toegepastA. Dit suggereert dat niet alle patiënten optimaal waren 

behandeld met statines. In tegenstelling tot bempedoïnezuur zijn de gunstige 

effecten van statines op verlaging van het risico op sterfte en hart- en vaatziekten 

aangetoond. Het is daarom van belang dat patiënten worden behandeld met 

maximaal verdraagbare statines, alvorens ezetimib en eventueel bempedoïnezuur 

worden toegevoegd. Bij hogere intensiteit van de statinebehandeling was het effect 

van LDL-C verlaging door bempedoïnezuur kleiner dan zonder statine 

achtergrondtherapie.[10] De effecten op LDL-C verlaging zullen in de klinische 

praktijk, bij maximaal verdraagbare statines, daarom naar verwachting lager 

uitvallen.  

● Ezetimib werd enkel in de CLEAR Tranquility studie[19] door alle patiënten gebruikt 

(inclusiecriterium) (statine-intolerante patiënten). In de overige studies lag het 

percentage patiënten dat naast bempedoïnezuur ezetimib gebruikte lager (7,7-

~14%).[10, 20, 17, 18] Uit een fase 3 studie blijkt dat de vaste combinatie van 

bempedoïnezuur met ezetimib (-36,2%) een sterker LDL-C verlagend effect heeft 

dan enkel 10 mg ezetimib (-23,2%) of enkel bempedoïnezuur (-17,2%), allen 

toegevoegd aan maximaal verdraagbare statines. Het verschil in procentuele 

verlaging van het LDL-C tussen combinatiebehandeling met 

                                                                 
A 7,0% in de bempedoïnezuurgroep vs. 8,0% in de placebogroep van de respectievelijk 8,8% vs. 10,1% patiënten 

waarbij de achtergrondtherapie na 24 weken follow-up werd aangepast. 
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bempedoïnezuur+ezetimib en ezetimib bedroeg na 12 weken -13,1% in het 

voordeel van bempedoïnezuur+ezetimib (95%-BI:-19,7–-6,5; p<0,001)[23] Hieruit 

blijkt dat bempedoïnezuur het LDL-C bovenop ezetimib verder laat dalen dan enkel 

ezetimib. Het effect is echter minder uitgesproken dan de effecten die zijn gevonden 

in de CLEAR Wisdom en CLEAR Harmony studies (gepooled effect: -17,8%; 95%-

BI:-19,5–-16,0) waarin het percentage ezetimib-gebruikers 8,0% en 7,7% was. De 

effecten op LDL-C verlaging zullen in de klinische praktijk daarom naar verwachting 

lager uitvallen. Subgroepanalyses laten zien dat deze LDL-C verandering statistisch 

significant lager is vergeleken met placebo. 

● PCSK9-remmers werden in de studies nauwelijks toegepast (tot 2% van de 

patiënten in de CLEAR Wisdom en CLEAR Harmony studie).[10]  

 

Effecten op andere lipidenparameters 

Bij zowel patiënten die werden behandeld met statines als bij statine-intolerante 

patiënten werden significante verlagingen gezien van onder andere non-HDL-C, 

triglyceriden en apoB na 12 weken behandeling.[10, 16] Dit is met name van belang 

voor patiënten met gemengde dyslipidemie en verhoogd LDL-C.  

 

3.4 Ongunstige effecten 

Het veiligheidsprofiel van bempedoïnezuur is onderzocht in vier gecontroleerde 

klinische fase 3 onderzoeken (N=3.621) met patiënten met hypercholesterolemie bij 

maximaal getolereerde statinedosering (twee onderzoeken; n=3.008) en patiënten 

zonder of op lage doseringen statine (twee onderzoeken; n=613). De vaakst 

gerapporteerde ongunstige effecten van bempedoïnezuur tijdens de 

hoofdonderzoeken waren hyperurikemie (3,8%), pijn in de extremiteiten (3,1%) en 

anemie (2,5%). Meer patiënten stopten met de behandeling met bempedoïnezuur 

vergeleken met placebo als gevolg van spierspasmen (0,7% vs. 0,3%), diarree 

(0,5% vs. <0,1%), pijn in de extremiteiten (0,4% vs. 0) en misselijkheid (0,3% vs. 

0,2%), hoewel de verschillen tussen bempedoïnezuur en placebo niet significant 

waren.[1] Tabel 5 geeft een overzicht van de meest frequent voorkomende 

ongunstige effecten (>1%). 

 

Tabel 5: Ongunstige effecten van Bempedoïnezuur 

 bempedoïnezuur[1] 

meest frequent >1%  

Bloed- en 

lymfestelselaandoeningen 

Anemie 

Voedings- en 

stofwisselingsstoornissen 

Jicht, hyperurikemie (omvat hyperurikemie en bloedurinezuur 

verhoogd) 

Lever- en galaandoeningen Aspartaataminotransferase verhoogd 

Skeletspierstelsel- en 

bindweefselaandoeningen 

Pijn in de extremiteiten 

 

Interventiegerelateerde ongunstige effecten 

De incidentie ernstige ongunstige effecten was 14,1% voor bempedoïnezuur en 

13,3% voor placebo. De incidentie interventiegerelateerde ernstige ongunstige 

effecten is niet gerapporteerd.  Het Zorginstituut rapporteert daarom de incidentie 

interventiegerelateerde ongunstige effecten (ongeacht ernst). De incidentie 

interventiegerelateerde ongunstige effecten was 24,1% in de bempedoïnezuurgroep 

en 20,3% in de placebogroep (RR=1.18; 95%-BI:1.04–1.35; p=0,01).[16] De meest 

voorkomende interventiegerelateerde ongunstige effecten waren myalgie, 

spierspasmen, diarree, hoofdpijn, bloed urinezuurwaarden verhoogd en 
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duizeligheid.[10]  

Gradeconclusie: Bempedoïnezuur resulteert weliswaar in een statistisch significant 

verhoogde kans op interventiegerelateerde ongunstige effecten, maar het is 

onduidelijk of deze verhoging ook klinisch relevant is (bewijs van lage kwaliteit 

vanwege indirect bewijs [optimale achtergrondtherapie (statines en) ezetimib] en 

onnauwkeurigheid [de puntschatter suggereert geen effect, maar het 95%-

betrouwbaarheidsinterval overschrijdt één van de twee klinische 

relevantiegrenzen]). 

 

Stakers als gevolg van ongunstige effecten 

De incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten was 11,3% in de 

bempedoïnezuurgroep en 7,8% in de placebogroep (RR=1.45; 95%-BI:1,16 – 1,82; 

p=0,001).[16] De vaakst voorkomende redenen om de studie te staken waren 

maagdarm aandoeningen of skeletspier- en bindweefselaandoeningen bovenop 

statines. 

Gradeconclusie: Bempedoïnezuur resulteert weliswaar in een statistisch significant 

verhoogde kans op staken van de behandeling vanwege ongunstige effecten, maar 

het is onzeker of deze verhoging ook klinisch relevant is (bewijs van lage kwaliteit 

vanwege indirect bewijs [optimale achtergrondtherapie (statines en) ezetimib] en 

onnauwkeurigheid [de puntschatter suggereert een verhoogde kans op staken 

van de behandeling vanwege ongunstige effecten, maar het 95%-

betrouwbaarheidsinterval overschrijdt één van de twee klinische 

relevantiegrenzen]). 

3.4.1 Overige overwegingen 

Het risico op interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten is niet 

gerapporteerd. In de open-label extensiestudie werd bij 0,5% van de patiënten een 

interventiegerelateerd ernstig ongunstig effect gerapporteerd. Dit betrof verhoogde 

leverwaarden, pancreatitis, galstenen, contact dermatitis, 

hersendood/hersenbloeding, pijn in de extremiteiten en boezemfibrilleren.[10] Het 

percentage interventiegerelateerde ongunstige effecten in een controle (placebo)-

groep is vanwege de open-label opzet van de lange termijn studie niet bekend. 

 

Bempedoïnezuur lijkt een statistisch significant verhoogde kans te geven op 

interventiegerelateerde ongunstige effecten (ongeacht de ernst van het ongunstige 

effect), maar een klinisch relevante verhoging is niet aangetoond. De meest 

voorkomende ongunstige effecten zijn omkeerbaar bij stopzetting van de 

behandeling. In de SmPC zijn verschillende waarschuwingen en voorzorgen 

opgenomen die het risico op ernstige ongunstige effecten zo veel mogelijk kunnen 

voorkomen. 

 

Bempedoïnezuur verhoogt de plasmaconcentraties van statines. Statines 

veroorzaken soms myopathie. In zeldzame gevallen kan myopathie de vorm 

aannemen van rabdomyolyse met of zonder acuut nierfalen secundair aan 

myoglobinurie. Dit kan leiden tot een dodelijke afloop. Alle patiënten die 

bempedoïnezuur in aanvulling op een statine krijgen, moeten worden geïnformeerd 

over het potentieel verhoogde risico op myopathie en moeten eventuele 

onverklaarde spierpijn, spiergevoeligheid of spierzwakte onmiddellijk 

melden. Als dergelijke symptomen zich voordoen terwijl een patiënt een 

behandeling ondergaat met bempedoïnezuur en een statine, moet een lagere 

dosering van dezelfde statine, een alternatieve statine, of beëindiging van 

bempedoïnezuur en het opstarten van een alternatieve lipidenverlagende 

behandeling worden overwogen onder nauwlettende monitoring van het 

lipidengehalte en de ongunstige effecten. Als de myopathie wordt bevestigd door 

een creatinefosfokinase (CPK)-spiegel >10x bovengrens van normaal (ULN), moeten 
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bempedoïnezuur en eventuele statines die de patiënt gelijktijdig inneemt 

onmiddellijk worden stopgezet. Het gebruik van bempedoïnezuur in combinatie met 

>40 mg simvastatine per dag is gecontraïndiceerd.[1] Samen met maagdarm 

aandoeningen waren skeletspier- en bindweefselaandoeningen de vaakst 

voorkomende redenen om de studie te staken.[16] In de open-label extensiestudie 

was de incidentie stakers vanwege ongunstige effecten 4,1% (vergeleken met 

11,3% in de 52-weken durende placebo-gecontroleerde studies). Mogelijk is 

bempedoïnezuur op de langere termijn beter te verdragen.[10] 

 

Verhogingen in serumurinezuur wordt mogelijk veroorzaakt door remming van 

OAT2 in de niertubuli. De verhogingen in serumurinezuur traden gewoonlijk binnen 

de eerste 4 weken van de behandeling op en keerden na stopzetting van de 

behandeling weer terug naar baseline. In beide behandelingsgroepen was de kans 

groter dat de patiënten die jicht meldden een medische voorgeschiedenis van jicht 

en/of een urinezuurgehalte boven de ULN bij baseline hadden. In de SmPC is 

opgenomen dat de behandeling met bempedoïnezuur moet worden stopgezet als 

zich hyperurikemie voordoet die gepaard gaat met symptomen van jicht.[1] 

Bempedoïnezuur verhoogt het serumcreatinine en bloedureumstikstof. Deze 

verhogingen vonden gewoonlijk plaats in de eerste 4 weken van de behandeling, 

bleven stabiel en keerden na stopzetting van de behandeling weer terug naar 

baseline. Deze verhogingen lijken niet te wijzen op een verslechtering van de 

nierfunctie.[1] 

 

Verhogingen van serumtransaminasen (ASAT en/of ALAT) waren niet 

geassocieerd met ander bewijs van leverdysfunctie. In de SmPC is opgenomen dat 

bij het starten van de therapie leverfunctietests moeten worden uitgevoerd. De 

behandeling met bempedoïnezuur moet worden stopgezet als een toename van 

transaminasen van >3x ULN aanhoudt.[1] 

 

Bempedoïnezuur geeft een verhoogd risico op anemie. Daling van de 

hemoglobineconcentratie trad gewoonlijk op in de eerste 4 weken van de 

behandeling en keerde na stopzetting van de behandeling weer terug naar 

baseline.[1] 

 

Alhoewel lange termijn veiligheidsdata ontbreekt, lijkt bempedoïnezuur met deze 

voorzorgsmaatregelen veilig toe te passen. 

 

3.5 Ervaring 

De ervaring met Bempedoïnezuur is beperkt (Tabel 6). 

 

Tabel 6: Ervaring met bempedoïnezuur 

 bempedoïnezuur 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 

100.000 voorschriften (niet-

chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische 

medicatie) 

2020[1] 

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, 

en > 100.000 

voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

 

ruim: > 10 jaar op de markt  
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3.6 Toepasbaarheid 

Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC[1]. In deze 

paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid tussen 

de middelen. 

 

Contra-indicaties 

Gelijktijdig gebruik met simvastatine >40 mg/dag, zwangerschap en 

borstvoeding.[1] 

 

Specifieke groepen 

Dosisaanpassing bij patiënten met een lichte of matige nierfunctiestoornis is niet 

nodig. Bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (eGFR<30 ml/min/1,73m2) 

en bij patiënten met end-stage renal disease (ESRD) is extra monitoring van 

ongunstige effecten gerechtvaardigd.[1] 

 

Dosisaanpassing bij patiënten met een lichte of matige leverfunctiestoornis is niet 

nodig. Periodieke leverfunctietests moeten worden overwogen bij patiënten met een 

ernstige leverfunctiestoornis.[1] 

 

Dosisaanpassing bij ouderen is niet nodig. De veiligheid en werkzaamheid van 

bempedoïnezuur bij kinderen jonger dan 18 jaar is nog niet vastgesteld.[1] 

 

Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten effectieve anticonceptie gebruiken 

tijdens de behandeling. Vrouwen die bempedoïnezuur gebruiken mogen hun 

zuigeling geen borstvoeding geven. Op basis van dieronderzoek wordt geen effect 

op de voortplanting of de vruchtbaarheid verwacht bij gebruik van 

bempedoïnezuur.[1] 

 

Interacties 

Bempedoïnezuur en bempedoïnezuurglucuronide zijn zwakke remmers van de 

organische aniontransporterende polypeptiden (OATP) 1B1 en 1B3. De gelijktijdige 

toediening van bempedoïnezuur met geneesmiddelen die een substraat zijn van 

OATP1B1 of OATP1B3, waaronder statines, kunnen leiden tot hogere 

plasmaconcentraties van deze geneesmiddelen.[1] 

 

Bempedoïnezuur remt de organische aniontransporter (OAT) 2 in vitro. Dit 

mechanisme is mogelijk verantwoordelijk voor kleine verhogingen in 

serumcreatinine- en urinezuurconcentraties. Ook kan remming van OAT2 potentieel 

de plasmaconcentraties verhogen van geneesmiddelen die substraten zijn van 

OAT2.[1] 

 

Bempedoïnezuur kan een zwakke remmer zijn van OAT3.[1]  

 

Bempedoïnezuurglucuronide is een substraat van OAT3.[1] 

 

Waarschuwingen en voorzorgen 

Bempedoïnezuur verhoogt de plasmaconcentraties van statines. Patiënten die 

bempedoïnezuur als aanvullende therapie bij een statine krijgen, moeten worden 

gecontroleerd op ongunstige effecten die gepaard gaan met het gebruik van hoge 

doses statines. Eventueel moet de behandeling met bempedoïnezuur en statines 

worden stopgezet.[1] 

 

De behandeling met bempedoïnezuur moet worden stopgezet als zich hyperurikemie 

voordoet die gepaard gaat met symptomen van jicht.[1] 
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De behandeling met bempedoïnezuur moet worden stopgezet als een toename van 

transaminasen van >3x ULN aanhoudt.[1] 

 

3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van Bempedoïnezuur is weergegeven in Tabel 7. 

 

Tabel 7: Gebruiksgemak van bempedoïnezuur 

 bempedoïnezuur[1] 

Toedieningswijze Oraal 

De tablet moet met of zonder voedsel in zijn geheel worden 

ingeslikt 

Toedieningsfrequentie Eenmaal daags  
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

De beroepsgroep (NVVC, NIV en NVIVG) gaf voorafgaand aan de beoordeling aan 

dat in het huidige LDL-C-verlagende landschap nog in een te laag percentage van de 

patiënten de target LDL-C waarde bereikt wordt. De beroepsgroep noemt 

bempedoïnezuur een waardevolle aanvulling, aangezien het gaat om een eenvoudig 

oraal middel waarmee het LDL-C naast maximaal verdraagbare bestaande 

lipidenverlagende therapie verder te verlagen is. De beroepsgroep geeft aan dat 

PCSK9-remmers veel potenter zijn in de LDL-C verlaging en ziet daarom in eerste 

instantie een plaats voor bempedoïnezuur voor patiënten die niet in aanmerking 

komen voor behandeling met een PCSK9-remmer. Verder stelt de beroepsgroep dat 

de hoeksteen van de lipidenverlagende therapie maximaal getolereerde dosering 

statine eventueel gecombineerd met maximaal getolereerde dosering ezetimib blijft,  

aangezien voor statines en ezetimib studies met harde klinische eindpunten 

beschikbaar zijn. Voor bempedoïnezuur ontbreken gegevens op harde klinische 

eindpunten en lange-termijn veiligheidsdata en dat maakt dat de beroepsgroep nog 

enige terughoudendheid betracht met betrekking tot de positionering van 

bempedoïnezuur ten opzichte van andere LDL-C verlagende middelen. 

Er zijn onzekerheden over de optimale achtergrondtherapie (maximaal getolereerde 

dosering statine, gecombineerd met maximaal getolereerde dosering ezetimib). 

Daarnaast is er onzekerheid of er in de studies bij statine-intolerante patiënten 

sprake is van echte statine-intolerantie. Ondanks deze onzekerheden concludeert 

het Zorginstituut dat bempedoïnezuur de LDL-C waarden bij patiënten met 

hypercholesterolemie waarschijnlijk klinisch relevant verder kan verlagen. Ten 

opzichte van de placebogroep bereikte een klinisch relevant hoger percentage 

patiënten in de bempedoïnezuur-groep de streefwaarde van 1,8 mmol/l na 12, 24 

en 52 weken behandelen (RR’s>3 op alle drie de meetmomenten). In de studies bij 

statine-intolerante patiënten is het percentage patiënten dat de LDL-C streefwaarde 

van 1,8 mmol/l bereikt niet gerapporteerd. Omdat bij statine-intolerante patiënten 

de procentuele LDL-C verlaging hoger is dan bij patiënten die naast bempedoïnezuur 

zijn behandeld met statines, verwacht het Zorginstituut dat voor statine-intolerante 

patiënten – ondanks de hogere LDL-C baselinewaarden – de effecten van 

bempedoïnezuur op het LDL-C eveneens klinisch relevant zijn. Alhoewel een 

klinische relevantiegrens voor deze uitkomstmaat ontbreekt, noemt de EMA 

procentuele LDL-C verlaging van 15%, zoals behaald bij statine-intolerante 

patiënten, klinisch relevant.[10] Daarnaast weegt het Zorginstituut mee dat juist bij 

de groep patiënten die statines niet kunnen verdragen er een grotere behoefte is 

aan alternatieve middelen om het LDL-C verder te kunnen verlagen. Verder werden 

significante verlagingen aangetoond van onder andere non-HDL-C, triglyceriden en 

apoB na 12 weken behandeling. Dit is met name van belang voor patiënten met 

gemengde dyslipidemie met verhoogde LDL-C waarden. 

 

Bempedoïnezuur heeft een acceptabel veiligheidsprofiel met een relatief laag aantal 

patiënten dat de behandeling discontinueert en of kampt met ernstige ongunstige 

effecten.[10] Over de lange-termijnveiligheid van bempedoïnezuur is nog weinig 

bekend. 

 

Vanwege bovengenoemde onzekerheden acht het Zorginstituut het van belang de 

toegang tot bempedoïnezuur te beperken tot de groep patiënten die niet uitkomen 

met maximaal getolereerde statines en maximaal getolereerd ezetimib en die niet in 

aanmerking komen voor behandeling met een PCSK9-remmer.   
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4.2 Eindconclusie 

Bempedoïnezuur voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk voor gebruik 

bij volwassenen met niet-familiaire hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie 

met een (zeer) hoog cardiovasculair risico die de LDL-C doelen niet bereiken met 

een dieet en maximaal haalbare doseringen statines en ezetimib en die niet in 

aanmerking komen voor behandeling met een PCSK9-remmer.  
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5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies 

N.v.t. 

 

5.2 Nieuw advies 

Bij hypercholesterolemie is een statine de eerste keus ter verlaging van het LDL-

cholesterol; atorvastatine, rosuvastatine of simvastatine heeft de voorkeur. 

Intensiveer de lipidenverlagende therapie wanneer de streefwaarde niet bereikt 

wordt door het ophogen van de dosis als de maximumdosering nog niet bereikt is of 

door te switchen naar een potentere statine. Bij onvoldoende effect van een statine 

in de maximale (te verdragen) dosering kan bij een patiënt ≤ 70 jaar of bij niet-

kwetsbare ouderen met hart- en vaatziekten (HVZ), ezetimib worden toegevoegd. 
 

Bempedoïnezuur heeft alleen een plaats in de behandeling bij (zeer) hoog-

risicopatiënten als toevoeging aan de combinatie van een maximaal te verdragen 

statine + ezetimib, indien hiermee onvoldoende effect wordt bereikt en de patiënt 

niet in aanmerking komt voor een behandeling met een PCSK9-remmer. 

Bempedoïnezuur verlaagt het LDL-cholesterol. Verlaging van het relatief risico op 

sterfte en/of hart- en vaatziekten is nog niet aangetoond. Over de lange-

termijnveiligheid van bempedoïnezuur is nog weinig bekend. 

 

Aan de vergoeding van bempedoïnezuur zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling 

zorgverzekering, bijlage 2. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

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

2022 met de volgende zoektermen: 

 

("hypercholesterolemia" OR "mixed dyslipidemia") AND ("bempedoic acid" OR 

"Nilemdo) 

Article types: Clinical Trial, Phase III, Meta-analysis, Systematic Review 

Species: Human 

 

De search leverde 14 hits op, waarvan 4 publicaties voldeden aan de inclusiecriteria. 

 

● Banach et al., 2020[16]: Een gepoolde analyse van 4 gerandomiseerde, 

dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicenter fase 3 studies bij patiënten met 

hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie: CLEAR Harmony, CLEAR Wisdom, 

CLEAR Tranquility en CLEAR Harmony. De resultaten van deze gepoolde analyse 

worden in dit FT-rapport beoordeeld. Voor de volledigheid worden ook de vier 

afzonderlijke fase 3 studies geïncludeerd. 

● Golberg et al., 2019[17]: CLEAR Wisdom studie 

● Ballantyne et al., 2018[19]: CLEAR Tranquillity studie 

● Laufs et al., 2019[20]: CLEAR Serenity studie 

 

Ray et al., 2019[18]: CLEAR Harmony studie. Deze studie kwam niet boven via de 

literatuursearch maar is later toegevoegd.  
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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  

 

CLEAR Wisdom 

Goldberg et al. 

2019[17] 

Multicenter, 

gerandomiseerde, 

dubbelblinde, 

placebo-

gecontroleerde, 

fase 3 studie 

[ITT]. 

 

Week -5: 

screening periode 

Week -4: 

Placebo run-in 

fase 

Week 0: 

Randomisatie 

 

Follow-up duur: 

52 weken 

 

 

 

N=779 

 

(In totaal 

werden 

2300 

patiënten 

gescreend) 

 

 

Volwassenen met een hoog cardiovasculair risico 

vanwege ASCVD, heterozygote familiaire 

hypercholesterolemie, of beiden.  

Maximaal tolereerbare, stabiele doseringen 

lipidenverlagende therapie*, gedefinieerd als 

een maximaal getolereerde dosis statine alleen 

of in combinatie met andere geregistreerde 

lipidenverlagende behandelingen. 

Nuchtere LDL-C-waarden ≥2,6 mmol/l bij het 

eerste screeningsbezoek en ≥1,8 mmol/l 1 week 

voor randomisatie.  

 

* Patiënten continueerde de stabiele 

achtergrond lipidenverlagende behandeling 

gedurende de studie. Aan het begin van week 24 

werden onderzoekers gewaarschuwd door het 

centrale lab als de LDL-C-waarde van de patiënt 

>4,4 mmol/l én ≥25% ten opzichte van 

baseline. Na bevestiging was de onderzoeker de 

lipidenverlagende achtergrondtherapie 

aanpassen, inclusief toevoeging van nieuwe 

medicatie of dosisaanpassing van bestaande 

medicatie. 

180 mg 

bempedoïnezuur 

(n=522) 

 

Placebo  

(n=257) 

 

Stratificatiefactoren: 

Aanwezigheid van 

heterozygote 

familiaire 

hypercholesterolemi

e Statine-intensiteit 

bij baseline (laag 

[inclusie statine-

intolerante 

patiënten], 

gemiddeld of hoog) 

 

Primair eindpunt 

Procentuele verandering in LDL-C-waarde van 

baseline tot week 12. 

 

Secundaire eindpunten 

Procentuele verandering in LDL-C-waarde van 

baseline tot week 24 

Procentuele verandering in non-HDL-C, totaal 

cholesterol, apoB en hsCRP van baseline tot 

week 12 

Absolute verandering van baseline tot week 

12 en 24 in LDL-C 

 

Tertiaire eindpunten 

o.a. Procentuele verandering van triglyceriden 

en HDL-C van baseline tot week …. 
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Eerste 

auteur, 

jaar van 

publicatie 

Type onderzoek, 

bewijsklasse, 

follow-up duur 

Aantal 

patiënten  

Patiëntkenmerken Interventie en 

vergelijkende 

behandeling 

Relevante uitkomstmaten  

 

CLEAR 

Harmony Ray 

et al. 2019[18] 

Multicenter, 

gerandomiseerde, 

dubbelblinde, 

placebo-

gecontroleerde, 

fase 3 studie 

[ITT]. 

 

Week -2: 

screening periode 

Week 0: 

Randomisatie 

 

Follow-up duur: 

52 weken 

N=2230 

 

(In totaal 

werden 

3395 

patiënten 

gescreend) 

Volwassenen met atherosclerotische 

cardiovasculaire ziekte, heterozygote familiaire 

hypercholesterolemie, of beiden. 

Stabiele doses van maximaal tolereerbare 

statinetherapie alleen of in combinatie met 

andere lipidenverlagende therapieën voor ten 

minste 4 weken voor screening. 

Nuchtere LDL-C waarde ≥1,8 mmol/l tijdens de 

2-weken durende screening. 

 

Gebruik van PCSK9-remmers was niet 

toegestaan, maar werd toegestaan indien na 

week 24 de LDL-C waarde ≥4,4 mmol/l was en 

dit een verhoging ≥25% ten opzichte van 

baseline was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 mg 

bempedoïnezuur 

(n=1488) 

 

Placebo 

(n=742) 

 

Stratificatiefactoren: 

Aanwezigheid van 

heterozygote 

familiaire 

hypercholesterolemi

e  

Statine-intensiteit bij 

baseline (laag, 

gemiddeld of hoog) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primair eindpunt 

Veiligheid 

 

Belangrijkste secundaire eindpunten 

Procentuele verandering in LDL-C waarde ten 

op week 12 opzichte van baseline 

Prcocentuele verandering in non-HDL-C, 

totaal cholesterol, apoB en high sensitivity 

CRP waarden op week 12 ten opzichte van 

baseline 
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Eerste 

auteur, 

jaar van 

publicatie 

Type onderzoek, 

bewijsklasse, 

follow-up duur 

Aantal 

patiënten  

Patiëntkenmerken Interventie en 

vergelijkende 

behandeling 

Relevante uitkomstmaten  

 

CLEAR 

Tranquility 

Ballantyne et 

al., 2018[19] 

Multicenter, 

gerandomiseerde, 

dubbelblinde, 

placebo-

gecontroleerde, 

fase 3 studie ITT]. 

 

Week -5: 

screening periode 

Week -4:  

run-in periode 

met open-label 

ezetimib en 

single-blind 

placebo 

Week 0: 

Randomisatie 

 

Follow-up duur: 

12 weken 

N=269 

 

(In totaal 

werden 

616 

patiënten 

gescreend) 

Volwassenen met een geschiedenis van statine-

intolerantie, en niet meer dan een lage dosis 

statinetherapie (wat ook een statine kon zijn) en 

die extra LDL-C verlaging nodig hadden. 

LDL-C waarde bij screening ≥2,6 mmol/l. Lage 

dosis statinetherapie was gedefinieerd als een 

gemiddelde dagelijkse dosis rosuvastatine 5 mg, 

atorvastatine 10 mg, simvastatine 10 mg, 

lovastatine 20 mg, pravastatine 40 mg, 

fluvastatine 40 mg of pitavastatine 2 mg, wat 

overeenkomt met de laagst geregistreerde 

dosering voor elk van deze statines in de 

Verenigde Staten. Gemiddelde doseringen lager 

dan bovengenoemde dosering werden 

beschouwd als een zeer lage dosis 

statinetherapie. 

180 mg 

bempedoïnezuur 

(n=181) 

 

Placebo 

(n=88) 

Primair eindpunt 

Procentuele verandering in LDL-C waarde op 

week 12 ten opzichte van baseline. 

 

Belangrijkste secundaire eindpunten 

Procentuele verandering in non-HDL-C, totaal 

cholesterol, apoB, hsCRP, triglyceriden en 

HDL-C waarden op week 12 ten opzichte van 

baseline. 
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Eerste 

auteur, 

jaar van 

publicatie 

Type onderzoek, 

bewijsklasse, 

follow-up duur 

Aantal 

patiënten  

Patiëntkenmerken Interventie en 

vergelijkende 

behandeling 

Relevante uitkomstmaten  

 

CLEAR 

Serentiy 

Laufs et al., 

2019[20] 

Multicenter, 

gerandomiseerde, 

dubbelblinde, 

placebo-

gecontroleerde, 

fase 3 studie 

[ITT]. 

 

Week -5: 

screening periode 

Week -4:  

run-in periode 

met single-blind 

placebo 

Week 0: 

Randomisatie 

 

Follow-up duur: 

24 weken 

N=345 

 

(In totaal 

werden 602 

patiënten 

gescreend) 

 

Volwassenen met een geschiedenis van 

statine-intolerantie die additionele 

lipidenverlaging voor primaire en secundaire 

preventie van cardiovasculaire events nodig 

hebben. 

Nuchtere LDL-C ≥130 mg/dl voor primaire 

preventie patiënten en ≥100 mg/dl voor 

patiënten met heterozygote familiaier 

hypercholesterolemie en/of met een indicatie 

voor secundaire preventie. 

Statine intolerantie is gedefinieerd als het 

onvermogen om ten minste 2 statines, 1 met 

een lage dosering, vanwege ongunstige 

effecten die startten of verergerden tijdens 

statinetherapie en oplosten of verbeterden 

nadat statinetherapie werd gestaakt. Lage-

dosering statinetherapie was gedefinieerd als 

een gemiddelde dagelijkse dosering van 

rosuvastatine 5 mg, atorvastatine 10 mg, 

simvastatine 10 mg, lovastatine 20 mg, 

pravastatine 40 mg, fluvastatine 40 mg of 

pitavastatine 2 mg. Gemiddelde doseringen 

lager dan bovengenoemde dosering werden 

beschouwd als een zeer lage dosis 

statinetherapie. 

 

 

180 mg 

bempedoïnezuur 

(n=234) 

 

Placebo 

(n=111) 

 

Stratificatiefactoren: 

Behandelindicatie 

(primaire preventie vs. 

secundaire preventie 

en/of heterozygote 

familiaire 

hypercholesterolemie) 

Primair eindpunt 

Procentuele verandering in LDL-C in week 

12 ten opzichte van baseline. 

 

Belangrijkste secundaire eindpunten 

Procentuele verandering in non-HDL-C, 

totaal cholesterol, apoB en hsCRP in week 

12 ten opzichte van baseline. 
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Eerste 

auteur, 

jaar van 

publicatie 

Type onderzoek, 

bewijsklasse, 

follow-up duur 

Aantal 

patiënten  

Patiëntkenmerken Interventie en 

vergelijkende 

behandeling 

Relevante uitkomstmaten  

 

Gepoolde 

analyse 

(Banach et al., 

2020)[16] 

A. Statines 

Zie CLEAR 

Wisdom 

(Goldberg et al., 

2019) en CLEAR 

Harmony (Ray et 

al., 2019[18]) 

 

B. Statine-

intolerantie 

Zie CLEAR 

Tranquility 

(Ballantyne et al., 

2018[19]) en 

CLEAR Serenity 

(Laufs et al., 

2019[20]) 

N=3623 

 

A. Statines 

N=3009 

 

B. Statine-

intolerantie 

N=614 

 

 

A. Statines 

Zie CLEAR Wisdom (Goldberg et al., 2019[17]) 

en CLEAR Harmony (Ray et al., 2019[18]) 

 

B. Statine-intolerantie 

Zie CLEAR Tranquility (Ballantyne et al., 

2018[19]) en CLEAR Serenity (Laufs et al., 

2019[20]) 

A. Statines 

 

180 mg 

bempedoïnezuur 

(n=2010) 

 

Placebo  

(n=999) 

 

B. Statine-

intolerantie 

 

180 mg 

bempedoïnezuur 

(n=415) 

 

Placebo  

(n=199) 

Primair effectiviteitseindpunt 

Procentuele verandering in LDL-C in week 

12 ten opzichte van baseline. 
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Bijlage 3: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

EMA[1] 2020 Samenvatting van de productkenmerken bempedoïnezuur (Nilemdo®) 

EMA[10] 2020 European Public Assessment Report (EPAR) bempedoïnezuur (Nilemdo®) 

NHG, NIV en 

NVIVG[7] 

2019 Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM), versie 4.0 

FMS[8] 2018 Dyslipidemie in de 2e en 3e lijn 
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Bijlage 4: Baselinekenmerken 

 Goldberg et al., 2019[17] Ray et al., 2019[18] Ballantyne et al., 2018[19] Laufs et al., 2019[20] 

Gemiddelde leeftijd (jaar) 64,3 (SD:8,8) 66,1 (SD niet gerapporteerd) 63,8 (SD niet gerapporteerd) 65,2 (SD:9,5) 

Man (%) 63,7% 73,0% 38,7% 43,8% 

Wit (%) 94,4% 95,9% 89,2% 89,0% 

Heterozygote FH  5,2% (met of zonder ASCVD) 3,5% Niet gerapporteerd 2,0% 

ASCVD 94,5% (zonder FH) 97,6% 25% Niet gerapporteerd 

Primaire preventie: 61,1% 

Secundaire preventie: 38,8% 

Primaire hypercholesterolemie Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 

Gemengde dyslipidemie Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 

Gemiddelde baseline LDL-C (mmol/l 

(SD)) 

3,12 (0,98) 2,76 (0,76) 3,30 (niet gerapporteerd) 4,08 (1,03) 

Statines  

   ● Statines zonder andere 

     niet-statinetherapie 

   ● Statine met andere niet- 

     statinetherapie 

Niet-statinetherapie (zonder statine) 

Geen lipidenverlagende therapie 

89,6% 

78,6% 

 

11,0% 

 

4,7% 

5,6% 

99,9% 

 

 

31,2% 8,4% 

Ezetimib 8,0% 7,7% 100% ~14%[10] 

Statinedosering 

Hoge intensiteit* 

Gemiddelde intensiteit** 

Lage intensiteit***  

Lage intensiteit*** of geen statines 

Lage dosering# 

Zeer lage dosering## 

Geen statines 

 

53,0% 

31,8% 

4,8% 

15,1% 

 

 

10,3% 

 

49,9% 

43,5% 

6,6% 

 

 

 

 

 

31,2% 

 

68,8% 

 

 

 

 

 

 

8,4% 

91,6% 

ASCVD: atherosclerotische cardiovasculaire ziekte 

* Hoge intensiteit statines zijn atorvastatine 40-80 mg of rosuvastatine 20-40 mg. 
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** Gemiddelde intensiteit statines zijn atorvastatine 10-20 mg, rosuvastatine 5-10 mg, simvastatine 20 mg[17] of 20-40 mg[18], pravastatine 40-80 mg, lovastatine 40 mg, fluvastatine XL 80 mg, fluvastatine 40 mg tweemaal daags, pitavastatine 2-4 

mg 

*** Lage intensiteit statines zijn simvastatine 10 mg, pravastatine 10-20 mg, lovastatine 20 mg, fluvastatine 20-40 mg, pitavastatine 1mg. 

# Lage dosering statine was gedefinieerd als rosuvastatine 5 mg, atorvastatine 10 mg, simvastatine 10 mg, lovastatine 20 mg, pravastatine 40 mg, fluvastatine 40 mg of pitavastatine 2 mg. Dit komt overeen met de laagst geregistreerde dosering in 

de VS. 5 

## Zeer lage dosering statine was gedefinieerd als een gemiddelde dagelijkse dosis van rosuvastatine <5 mg, atorvastatine <10 mg, simvastatine <10 mg, lovastatine <20 mg, pravastatine <40 mg, fluvastatine <40 mg of pitavastatine <2 mg. 
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Bijlage 5: Risico op bias 

Gunstige effecten     Ongunstige effecten 
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Bijlage 6: GRADE evidence profiel 

Directe vergelijking van bempedoïnezuur versus placebo bij volwassenen met primaire hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie met een (zeer) hoog 

cardiovasculair risico die de LDL-C behandeldoelen niet bereiken met een dieet en maximaal haalbare doseringen statines en ezetimib, waaronder de groep met een 

contra-indicatie voor statines of met een statine-intolerantie, en die niet in aanmerking komen voor behandeling met een PCSK9-remmer. 

 5 

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid 

Andere 

factoren 

180 mg 

bempedoïnezuur 
Placebo 

Relatief 

(95% BI) 

Absoluut 

(95% BI) 

Vermindering van sterfte en hart- en vaatziekten – onvoldoende lange follow-up duur 

- - - - - - - Het effect van bempedoïnezuur op sterfte en hart- en vaatziekten is niet gerapporteerd. - CRUCIAAL 

Groep 1: Toegevoegd aan optimale dosis statine 

 Verlaging van LDL-cholesterol (LDL-C) als surrogaat voor vermindering van sterfte en hart- en vaatziekten (follow up: 12, 24 en 52 weken) 

1 gepoolde analyse 

van twee 

gerandomiseerde 

trials[16] 

(CLEAR 

Wisdom[17] en 

CLEAR 

Harmony[18]) 

niet ernstig niet ernstig zeer ernstig a,b niet ernstig niet gevonden 

12 weken 

52 weken 

 

12 weken 

 

 

24 weken 

 

 

52 weken 

Procentuele afname 

t.o.v. baseline 

-16,0% 

-12,7% 

LDL-C <1,8 mmol/l 

556/1922 (28,9%)  

 

 

541/1882 (28,7%) 

 

 

479/1831 (26,2%) 

Procentuele afname 

t.o.v. baseline 

1,8% 

0,4% 

LDL-C <1,8 mmol/l 

78/978 (8,0%) 

 

 

89/954 (9,3%) 

 

 

84/922 (9,1%) 

 

 

 

 

 

RR: 3.63 (2.90 – 4.54)* 

 

 

RR: 3.08 (2.50 – 3.80)* 

 

 

RR: 2.87 (2.31 – 3.57)* 

 

 

-17,8% (-19,5 – -16,0) 

-13.1%* (NR) 

 

210 meer per 1.000 

(van 152 meer 

tot 282 meer) 

194 meer per 1.000 

(van 140 meer 

tot 261 meer) 

170 meer per 1.000 

(van 119 meer 

tot 234 meer) 

⨁⨁◯◯ 

LAAG 

CRUCIAAL 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport bempedoïnezuur (Nilemdo®) voor gebruik bij volwassenen met niet-familiaire hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie | 12 april 2022 

 

2021044733 Pagina 50 van 56 

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid 

Andere 

factoren 

180 mg 

bempedoïnezuur 
Placebo 

Relatief 

(95% BI) 

Absoluut 

(95% BI) 

Groep 2: Statine-intolerante patiënten 

Verlaging van LDL-cholesterol (LDL-C) als surrogaat voor vermindering van sterfte en hart- en vaatziekten (follow up: 12 en 24 weken) 

1 gepoolde analyse 

van twee 

gerandomiseerde 

trials[16] 

(CLEAR 

Tranquility[19] en 

CLEAR 

Serenity[20]) 

niet ernstig niet ernstig zeer ernstig a,c niet ernstig niet gevonden 

12 weken 

24 weken 

 

12 weken 

24 weken 

Procentuele afname 

t.o.v. baseline 

-23,0% 

-22,2% 

LDL-C <1,8 mmol/l 

NR 

NR 

Procentuele afname 

t.o.v. baseline 

1,5% 

-1,8% 

LDL-C <1,8 mmol/l 

NR 

NR 

 

 

 

 

-24,5% (-27,8 – -21,1) 

-20,4%* (NR) 

 

⨁⨁◯◯ 

LAAG 

CRUCIAAL 

Interventiegerelateerde ongunstige effecten (follow up: tot 52 weken) 

1 gepoolde analyse 

van vier 

gerandomiseerde 

trials[16] 

niet ernstig niet ernstig ernstig b,c ernstig d niet gevonden 583/2424 (24,1%) 

 
243/1197 (20,3%) 

 
RR: 1.18 (1.04 – 1.35)* 37 meer per 1.000  

(van 8 meer tot 71 

meer) 

⨁⨁◯◯ 

LAAG 

CRUCIAAL 

Stakers als gevolg van ongunstige effecten (follow up: tot 52 weken) 

1 gepoolde analyse 

van vier 

gerandomiseerde 

trials[16] 

niet ernstig niet ernstig ernstig b,c ernstig e niet gevonden 273/2424 (11,3%) 93/1197 (7,8%) RR: 1.45 (1.16 – 1.82)* 171 meer per 1.000 

(van 122 meer tot 232 

meer) 

⨁⨁◯◯ 

LAAG 

CRUCIAAL 

95% BI: 95%-betrouwbaarheidsinterval; LDL-C: …; NR: niet gerapporteerd; RR: Relatief risico 

* Zelf berekend 

5.2.1.1 Explanations 
a. Verlaging van LDL-C is een surrogaatuitkomstmaat voor vermindering van sterfte en hart- en vaatziekten.  
b. De beroepsgroep ziet een plaats voor bempedoïnezuur als toevoeging aan een maximaal verdraagbare statine en ezetimib. De beroepsgroep ziet geen plaats voor bempedoïnezuur bij patiënten die in aanmerking komen voor een behandeling met een PCSK9-remmer. Niet alle patiënten in de studie 5 
zijn optimaal behandeld, aangezien niet iedereen werd behandeld met ezetimib (7,7%[18] en 8,0%[17] van de geïncludeerde patiënten in twee gepoolde studies). In de CLEAR Wisdomstudie[17] werden 5 van de 779 patiënten bij aanvang van de studie behandeld met een PCSK9-remmer. In de CLEAR 
Harmony studie[18] was gebruik van PCSK9-remmer een exclusiecriterium. Indien na 24 weken de LDL-C doelen niet bereikt werden was het toegestaan lipidenverlagende therapie te intensiveren, onder andere door een PCSK9-remmer toe te voegen. Dit gebeurde minder vaak in de bempedoïnezuur-
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arm dan in de placebo-arm (8,8% vs. 10,1%). In de meeste gevallen ging het om een adjunctive therapie van statine (7,0% vs. 8,0%) , terwijl evolcumab en alirocumab beperkt werd toegepast (5 (0,2%) vs. 4 (0,4%) en 3 (0,4%) vs. 1 (0,1%)).[10] 
c. Het is niet duidelijk of patiënten in de groep met statine-intolerante patiënten voldoen aan de definitie van statine-intolerantie zoals toegepast in de Nederlandse klinische praktijk. Statine-intolerantie of het vermogen om minder dan de laagst goedgekeurde dosering van tenminste één statine te 
verdragen werd bepaald op basis van zelfrapportage door de patiënt. Het risico is dat deze patiënten de bewezen positieve effecten van statines op harde uitkomstmaten sterfte en hart- en vaatziekten missen, door niet optimaal te worden behandeld met statines. Daarnaast ziet de beroepsgroep een 
plaats voor bempedoïnezuur als toevoeging aan ezetimib. De beroepsgroep ziet geen plaats voor bempedoïnezuur bij patiënten die in aanmerking komen voor een behandeling met een PCSK9-remmer. Niet alle patiënten werden behandeld met ezetimib (CLEAR Tranquility 100%[19] en CLEAR 
Serenity ~14%[10] en het is niet bekend hoeveel patiënten tegelijkertijd werden behandeld met een PCSK9-remmer. 5 
d. De puntschatter suggereert geen verhoogd risico op interventiegerelateerde ongunstige effecten, maar het 95%-betrouwbaarheidsinterval overschrijdt de klinische relevantiegrens van een verhoogd risico. 
e. De puntschatter suggereert een verhoogd risico op staken van de behandeling vanwege ongunstige effecten, maar het 95%-betrouwbaarheidsinterval overschrijdt de klinische relevantiegrens van geen verhoogd risico. 
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Bijlage 7: Stroomschema voor statine-intolerantie op basis van statine geassocieerde spierpijn (Stroes et al., 2015[12]) 

 

Key: 

CETP: choelsteryl ester transfer protein; CK: creatinine kinase; LDL-C: low-density lipoprotein 

cholesterol; PSCK9: Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9; ULN: upper limit of the 5 

normal range. 

 

a efficacious statin such as atorvastatin or rosuvastatin 

 

* Reiner Z et al., (2011) 10 
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1 Inleiding 

In dit rapport worden de (meer)kosten geraamd ten laste van het farmaciebudget, 

die ontstaan als bempedoïnezuur (Nilemdo®) wordt opgenomen op lijst 1B van het 

GVS. Uitgangspunten voor de budgetimpactanalyse (BIA) zijn: de geregistreerde 

indicatie, het potentiële aantal patiënten dat voor behandeling met het 

geneesmiddel in aanmerking komt, de apotheekinkoopprijs (AIP), de dosering van 

het geneesmiddel, de duur van de behandeling en mogelijke substitutie van de 

huidige behandeling. 

 

Er wordt uitgegaan van de patiëntendoelgroep waarvoor Zorginstituut Nederland 

heeft aangegeven dat het middel gezien het belang van de volksgezondheid een 

therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van de vergelijkende behandeling.  

 

1.1 Geregistreerde indicatie 

Bempedoïnezuur (Nilemdo®) is geregistreerd voor gebruik bij volwassenen met 

primaire hypercholesterolemie (heterozygoot familiair en niet-familiair) of gemengde 

dyslipidemie als aanvulling op een dieet: 

1 In combinatie met een statine of een statine samen met andere 

lipidenverlagende therapieën bij patiënten die niet in staat zijn hun doelen voor 

‘low-density lipoprotein’-cholesterol (LDL-C) te bereiken met de maximaal 

tolereerbare dosis van een statine of; 

2 Alleen of in combinatie met andere lipidenverlagende therapieën bij patiënten 

die statine-intolerant zijn of voor wie een statine gecontra-indiceerd is. 

 

De indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd luidt als volgt: Voor gebruik 

bij volwassenen met primaire hypercholesterolemie (heterozygoot familiair en niet-

familiair) of gemengde dyslipidemie met een hoog risico of een zeer hoog 

cardiovasculair risico die de LDL-C behandeldoelen niet bereiken met een dieet en 

maximaal haalbare doseringen statines en ezetimib (waaronder de groep met een 

contra-indicatie voor statines of met een statine-intolerantie) en die niet in 

aanmerking komen voor behandeling met een PCSK9-remmer. 

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 

De Nederlandse richtlijn cardiovasculair risicomanagement (CVRM)[1] adviseert te 

starten met lipidenverlagende therapie a.d.h.v. het uitgangsrisico en of het LDL-c 

zich boven de streefwaarde bevindt, waarbij voor ouderen >70 jaar een restrictiever 

voorschrijfadvies wordt gehanteerd. De streefwaarden luiden als volgt:a 

• Patiënten met hart- en vaatziekten (HVZ) ≤70 jaar: 

− starten met lipidenverlaging bij een LDL-c≥ 1,8 mmol/l 

• Patiënten zonder HVZ ≤70 jaar, maar met een hoog of zeer hoog 

cardiovasculair risico en/of met diabetes mellitus en/of chronische nierschade: 

− Starten met lipidenverlaging bij een LDL-c≥ 2,6 mmol/l 

 

Voor het bepalen van het uitgangsrisico op HVZ wordt altijd eerst gekeken naar de 

risicocategorieën tabel (n.b. zeer hoog risico, hoog risico en laag tot matig verhoogd 

risico, zie Figuur 1). Indien aan geen van de criteria wordt voldaan, wordt gebruik 

gemaakt van de SCORE-tabel voor het classificeren van het risico in één van de drie 

risico categorieën (te vinden in de CVRM-richtlijn).  

 

                                                                 
a N.B. streefwaarden voor ouderen >70 jaar zijn hier niet benoemd 
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Figuur 1. Risicocategorieën richtlijn CVRM[1] 

Afkortingen: eGFR, glomerulaire filtratiesnelheid; ACR, albumine (in urine)-creatinine ratio 

 

De eerste keus in de behandeling van primaire hypercholesterolemie (heterozygoot 

familiair en niet-familiair) of gemengde dyslipidemie is een statine. Wanneer dit 

onvoldoende effect heeft, onder andere na intensivering van de therapie door 

ophoging van de dosis of door te switchen naar een andere statine, kan ezetimib 

toegevoegd worden aan de behandeling. Wanneer ook dit onvoldoende effect heeft, 

kan een PCSK9-remmer toegevoegd worden aan de behandeling. Echter, hier zijn 

bijlage 2 voorwaarden aan verbonden (alleen bepaalde hoog risico 

patiëntengroepen, zie Appendix 6.1).  

 

Plaats bempedoïnezuur volgens beroepsgroep 

Voorafgaand aan de beoordeling heeft het Zorginstituut de beroepsgroep gevraagd 

om een plaatsbepaling van bempedoïnezuur in de behandeling van primaire 

hypercholesterolemie. In een gezamenlijke reactie gaven de Nederlandse Vereniging 

voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de 

Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG) aan een 

plaats te zien voor bempedoïnezuur voor patiënten die de in de multidisciplinaire 

CVRM richtlijn geadviseerde streefwaarden niet halen, nadat de patiënt is ingesteld 

op maximaal tolereerbare orale lipidenverlagende therapie (statine, ezetimib) en 

indien de patiënt niet in aanmerking komt voor vergoeding van een PCSK9-remmer 

(zie Figuur 2).  
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Figuur 2. Stroomdiagram volgens beroepsgroep 

Afkortingen: CVRM, cardiovasculair risicomanagement; LDLC, low-density lipoprotein cholesterol 
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2 Uitgangspunten 

 

2.1 Aantal patiënten 

In 2020 was de jaarprevalentie van een vetstofwisselingsstoornis (waaronder 

hypercholesterolemie) gebaseerd op huisartsendata ~1,5 miljoen. De incidentie 

gebaseerd op huisartsendata was ~61 duizend.[2] 

 

Gebaseerd op de plaatsbepaling van bempedoïnezuur volgens de beroepsgroep (zie 

sectie 1.2), zal bempedoïnezuur worden ingezet na maximaal tolereerbare orale 

lipidenverlagende therapie (statine, ezetimib).  

 

Volgens cijfers van de GIPdatabank waren er in 2020 202.241 gebruikers van 

ezetimib monotherapie of combinatietherapie met een statine.[3] In lijn met de 

stijging die is gezien in het aantal ezetimib gebruikers over de jaren 2016-2020 

wordt een gemiddelde groei van 9% aangehouden (zie Appendix 6.2). N.B. de 

berekening op basis van het aantal ezetimib-gebruikers geeft mogelijk een 

overschatting van de werkelijkheid, gezien de geregistreerde indicaties van ezetimib 

o.a. ook homozygote familiaire hypercholesterolemie patiënten omvat. 

 

De registratiehouder gaat in zijn berekening van de BIA ervan uit dat 77,1% van 

deze gebruikers het LDL-c behandeldoel niet haalt en daarmee in aanmerking komt 

voor behandeling met bempedoïnezuur.[4] Dit percentage is gebaseerd op een 

Duitse studie, waarin een LDL-c streefwaarde van ≤1,8 mmol/l wordt aangehouden. 

In Nederland gelden er echter twee streefwaarden, zie sectie 1.2. Dit betekent dat 

het gebruik van de 77,1% mogelijk zal zorgen voor een overschatting van het 

aantal patiënten dat in aanmerking komt. In de Nederlandse studie van Kuiper et al. 

(2018)[5] wordt het effect van cholesterolverlagende therapie op het behalen van 

de LDL-c streefwaarden in een hoog cardiovasculair risicopopulatie onderzocht. Uit 

de gegevens van deze studie kan herleid worden dat ongeveer 45% van de 

populatie het LDL-c behandeldoel niet haalt (zie Appendix 6.3). Dit betreft echter 

een grove schatting. Het Zorginstituut kiest er daarom voor om te rekenen met een 

gemiddeld percentage van 61% (=(77,1%+45%)/2). 

 

Een deel van de populatie die in aanmerking komt voor behandeling met 

bempedoïnezuur, wordt behandeld met PCSK9-remmers. Volgens cijfers van de 

GIPdatabank waren er in 2020 20.185 gebruikers van PCSK9-remmers.[3] Omdat er 

over de jaren 2016-2020 een afvlakking te zien is in de jaarlijkse toename van het 

aantal gebruikers van PCSK9-remmers, is er in de BIA geen rekening gehouden met 

mogelijke toekomstige groei. N.B. de PCSK9-remmer evolocumab is ook geïndiceerd 

voor patiënten met homozygoot FH. Homozygoot FH patiënten komen niet in 

aanmerking voor behandeling met bempedoïnezuur. Deze ziekte is echter zeldzaam 

en komt maar bij ongeveer 1 op de miljoen patiënten voor.[6] Gebaseerd hierop is 

in deze BIA aangenomen dat de cijfers van de GIPdatabank voldoende 

representatief zijn. 

 

In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van het geschatte aantal patiënten dat in 

aanmerking komt voor behandeling met bempedoïnezuur. 

 

Marktpenetratie 

De registratiehouder gaat in het aangeleverde dossier uit van een lage 
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marktpenetratie, welke onder de 10% in het derde jaar blijft. Het Zorginstituut kiest 

ervoor om een marktpenetratie van 20%, 35% en 50% in respectievelijk jaar 1 t/m 

3 aan te houden, gebaseerd op een eerder pakketadvies voor een soortgelijke 

indicatie.[7] 

 

Off-label gebruik en indicatieuitbreidingen 

Er zijn geen gegevens bekend over (mogelijk) off-label gebruik of 

indicatieuitbreidingen van bempedoïnezuur.[8] Gebaseerd op de plaatsbepaling 

volgens de beroepsgroep (zie ook Figuur 2 in sectie 1.2) lijkt er een kans te bestaan 

voor mogelijk gebruik bij patiënten die in aanmerking komen voor PCSK9-remmers 

en een LDL-c waarde hebben dat <15% boven de streefwaarde is. Voor deze 

patiënten is de therapeutische waarde niet bepaald door het Zorginstituut. Er is in 

de berekening van deze BIA geen rekening gehouden met deze potentiele groep 

patiënten.   

 

Tabel 1. Geschatte aantal patiënten met primaire hypercholesterolemie of gemengde 

dyslipidemie dat jaarlijks in aanmerking komt voor behandeling met 

bempedoïnezuur 

Categorie Aantal 

Aantal ezetimib gebruikers in 2020 gebaseerd op de GIPdatabank 202.241 

Gemiddelde groei in ezetimib gebruikers over 2016-2020: 9% 

Aantal ezetimib gebruikers in jaar 1 220.443 

Aantal ezetimib gebruikers in jaar 2 240.283 

Aantal ezetimib gebruikers in jaar 3 261.908 

Het percentage patiënten dat het LDL-c behandeldoel niet haalt: 61% 

Aantal patiënten dat LDL-c behandeldoel niet haalt in jaar 1 134.470 

Aantal patiënten dat LDL-c behandeldoel niet haalt in jaar 2 146.572 

Aantal patiënten dat LDL-c behandeldoel niet haalt in jaar 3 159.764 

Totaal aantal patiënten dat in aanmerking komt voor behandeling met bempedoïnezuur: 

correctie voor PCSK9-remmer gebruikers (20.185) 

Jaar 1 114.285 

Jaar 2 126.387 

Jaar 3 139.579 

Vanwege afronding kan het handmatig berekende aantal patiënten afwijken van de getallen in de tabel. 

Afkortingen: GIP, genees- en hulpmiddelen informatie project, LDL-c, low-density lipoprotein cholesterol 

2.2 Substitutie  

Een subgroep van de totale patiëntenpopulatie die in aanmerking komt voor 

bempedoïnezuur, komt ook in aanmerking voor behandeling met PCSK9-remmers 

(zie sectie 1). De registratiehouder doet echter een vergoedingsaanvraag voor de 

patiëntenpopulatie die niet in aanmerking komt voor PCSK9-remmers. Er wordt in 

deze BIA daarom geen rekening gehouden met mogelijke substitutie van PCSK9-

remmers.  

2.3 Kosten per patiënt per jaar 

 

De aanbevolen dosering van bempedoïnezuur is éénmaal daags 180 mg (tablet). De 

AIP bedraagt €50,40 per verpakking van 28 tabletten.[9] Dit komt neer op €1,80 

per tablet. De jaarlijkse kosten per patiënt komen daarmee neer op €657. 

2.4 Aannames 

 

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 
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• Er wordt uitgegaan van volledige therapietrouw (100%) 

• Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse groei van het aantal ezetimib gebruikers 

met 9% 

• Er wordt van uitgegaan dat alle patiënten die ezetimib gebruiken, in 

aanmerking komen voor behandeling met bempedoïnezuur 

• Er wordt van uitgegaan dat 61% van de patiënten op optimale lipiden 

verlagende therapie het LDL-c behandeldoel niet haalt. 

• Er wordt van uitgegaan dat het aantal PCSK9-remmer gebruikers stabiel blijft. 

• Er wordt aangenomen dat het aantal homozygoot FH patiënten die worden 

behandeld met de PCSK9-remmer evolocumab verwaarloosbaar is.  

• Er wordt uitgegaan van een marktpenetratie van 20%, 35% en 50% in 

respectievelijk jaar 1 t/m 3 

• Er wordt aangenomen dat het aantal prevalente patiënten dat overlijdt per jaar 

gelijk is aan het aantal incidente patiënten die erbij komen per jaar 
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3 Budgetimpactanalyse 

In Tabel 2 staat een overzicht van de totale budgetimpact wanneer bempedoïnezuur 

aan het bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de indicatie primaire 

hypercholesterolemie (heterozygoot familiair en niet-familiair) of gemengde 

dyslipidemie.  

 

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

of besparingen ten laste van het bredere gezondheidsbudget zijn hierbij buiten 

beschouwing gelaten. 

 

Tabel 2. Raming van de totale kosten van de toevoeging van bempedoïnezuur aan 

het behandelarsenaal voor primaire hypercholesterolemie (heterozygoot familiar en 

niet-familiair) of gemengde dyslipidemie 

Jaar Aantal 

patienten 

dat in 

aanmerking 

komt voor 

behandeling 

Marktpenetratie Aantal 

patiënten 

Totale 

kosten/jaar 

bempedoïnezuur 

Jaar 1 114.285 20% 22.857 €15.017.049 

Jaar 2 126.387 35% 44.235 €29.062.691 

Jaar 3 139.579 50% 69.790 €45.851.702 
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4 Conclusie 

Opname op lijst 1B van het GVS van bempedoïnezuur (Nilemdo®) bij primaire 

hypercholesterolemie (heterozygoot familiair en niet-familiair) of gemengde 

dyslipidemie zal gepaard gaan met meerkosten ten laste van het farmaciebudget 

van €46 miljoen in het derde jaar na opname in het pakket.  

 

Hierbij bestaat onzekerheid over meerdere aspecten in de berekening van het aantal 

patiënten, waaronder: de jaarlijkse groei van het aantal ezetimib gebruikers, de 

representativiteit van de ezetimib gebruikers voor de huidige indicatie, het 

percentage patiënten op optimale lipiden verlagende therapie dat het LDL-c 

behandeldoel niet haalt, en het aandeel patiënten dat wordt behandeld met PCSK9-

remmers. Daarnaast bestaat er onzekerheid over de gehanteerde marktpenetratie. 

De invloed van deze onzekerheden op het kostenbeslag is in dit rapport niet 

onderzocht.  

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR) vergadering van 11 april 2022. 
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6 Appendix 

 

6.1 Bijlage 2 voorwaarden PCSK9-remmers 

 

 
Figuur 3. Bijlage 2 voorwaarden evolocumab[10] 

 

 
Figuur 4. Bijlage 2 voorwaarden alirocumab[11] 
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6.2 Groei ezetimib gebruikers 

  
2016 2017 2018 2019 2020 

Ezetemib (C10AX09) 100.980 121.930 138.030 159.550 172.160 

Ezetimib/atorvastatine 

(C10BA05) 

2.679 4.481 4.523 4.940 1.276 

Ezetimib/simvastatine 

(C10BA02) 

39.334 38.520 37.126 34.537 28.578 

Rosuvastatine/ezetimib 

(C10BA06) 

    

227 

Totaal 142.993 164.931 179.679 199.027 202.241 

Groei t.o.v. voorgaand jaar 

 

15% 9% 11% 2% 

Gemiddelde jaarlijkse 

groei 

9% 

 

6.3 Berekening percentage patiënten dat LDL-c behandeldoel niet haalt 

gebaseerd op de studie van Kuipers et al. (2017) 

 

De studie van Kuipers et al. (2017) was een retrospectieve, cross-sectionele studie 

dat gebruikmaakte van de PHARMO database. Uit deze database werden volwassen 

patiënten (≥18 jaar) met een LDL-c meting en ≥1 hoog cardiovasculaire risico 

conditie geïncludeerd (zie studie voor details over de condities). Het doel van de 

studie was het onderzoeken van het behalen van de LDL-c streefwaarden in 

Nederland. 

 

In totaal werden 61.839 geïncludeerd in de studie. Het percentage patiënten dat 

een LDL-c streefwaarde <2,6 mmol/l had was 55%. Dit betekent dat 45% een 

LDL-c streefwaarde <1,8 mmol/l had. 

 

In figuur 4 van de publicatie wordt het percentage patiënten weergegeven per 

categorie lipiden verlagende therapie dat het LDL-c behandeldoel heeft gehaald. Uit 

de figuur zijn de volgende gegevens herleid: 

 

Tabel 3. Herleiden gegevens uit figuur 4 studie Kuipers et al. (2017) 

Medicatie categorie N LDL-c 

streefwaarde 

<2,6 mmol/l 

bereikt 

LDL-c 

streefwaarde 

<1,8 mmol/l 

bereikt 

High-potency statin and ezetimib 341 70% 33% 

Standard-potency statin and ezetimib 1451 76% 33% 

Gemiddelde 

 

73% 33% 

 

Het totaal aantal patienten dat wordt behandeld met ezetimib dat de LDL-c 

streefwaarde niet bereikt komt daarmee op: 45% (=1-((73%*55%)+(33%*45%))). 

 

N.B. In deze berekening zijn de gegevens van de medicatiecategorie ‘non-statin 

LMT’ niet meegenomen. Onbekend is namelijk wat het aandeel ezetimib 

monotherapie gebruikers is in deze groep. Daarnaast komt de studiepopulatie niet 

geheel overeen met de indicatie voor de huidige vergoedingsaanvraag. Verder blijft 

dit een grove schatting.  
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Samenvatting 

 

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

inhoudelijke toetsing uit te voeren van bempedoïnezuur (Nilemdo®) in het kader 

van een verzoek tot opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). 

Onderdeel van deze toetsing is de onderbouwing en schatting van de 

kosteneffectiviteit. Op basis van de analyses die door de registratiehouder zijn 

uitgevoerd en aangeleverd stelt Zorginstituut Nederland een farmaco-economisch 

rapport vast.  

 

Bempedoïnezuur (Nilemdo®) is geïndiceerd voor primaire hypercholesterolemie 

(heterozygoot familiair en niet-familiair) of gemengde dyslipidemie. Zorginstituut 

Nederland heeft na advisering door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) een 

therapeutische meerwaarde geconcludeerd voor patiënten met primaire 

hypercholesterolemie (heterozygoot familiair en niet-familiair) of gemengde 

dyslipidemie die niet in aanmerking komen voor behandeling met een PCSK9-

remmer.  

 

Het Zorginstituut is tot de volgende conclusies gekomen. 

 

Economische Evaluatie 

De registratiehouder heeft een economische evaluatie uitgevoerd door middel van 

een kostenutiliteitsanalyse. Daarbij is gebruik gemaakt van een Markov model. Er 

wordt gebruik gemaakt van de relatie tussen LDL-c verlaging en het optreden van 

cardiovasculaire events om de effectiviteit van bempedoïnezuur te voorspellen voor 

twee subpopulaties: statine-intolerant versus statine tolerant. De studieresultaten 

gemeten over een periode van 12 weken zijn geëxtrapoleerd naar een levenslange 

tijdsperiode. De analyse is uitgevoerd vanuit het maatschappelijk perspectief. Er is 

een discontering toegepast van 4% op toekomstige kosten en 1,5% op toekomstige 

effecten. 

 

Vergelijkende behandeling 

In de economische evaluatie is bempedoïnezuur i.c.m. statine en/of ezetimib 

vergeleken met placebo i.c.m. statine en/of ezetimib. 

 

Effecten 

De effecten van de behandelingen zijn uitgedrukt in voor kwaliteit van leven 

gecorrigeerde levensjaren (QALY) en gewonnen levensjaren (LYG). De 

registratiehouder rapporteert voor de statine intolerante patiënten een gemiddelde 

gezondheid van 10,33 QALY per patiënt door inzet van bempedoïnezuur. Bij placebo 

i.c.m. ezetimib is dit 10,07 QALYs. De totale gemiddelde gezondheidswinst is 0,26 

QALYs per patiënt ten opzichte van placebo i.c.m. ezetimib. Voor wat betreft LYG 

resulteert het model in een gemiddeld aantal LYG van 13,76 door inzet van 

bempedoïnezuur, bij placebo i.c.m. ezetimib is dit 13,45 LYG. De totale gemiddelde 

gezondheidswinst is 0,31 LYGs per patiënt ten opzichte van placebo i.c.m. ezetimib. 

 

Voor de statine tolerante patiënten rapporteert de registratiehouder een gemiddelde 

gezondheid van 8,14 QALY per patiënt door inzet van bempedoïnezuur. Bij placebo 

i.c.m. statine + ezetimib is dit 8,04 QALYs. De totale gemiddelde gezondheidswinst 

is 0,10 QALYs per patiënt ten opzichte van placebo i.c.m. statine + ezetimib. Voor 

wat betreft LYG resulteert het model in een gemiddeld aantal LYG van 11,44 door 

inzet van bempedoïnezuur, blij placebo i.c.m. statines + ezetimib is dit 11,30. De 
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totale gemiddeld gezondheidswinst is 0,14 LYGs per patiënt ten opzichte van 

placebo i.c.m. statine + ezetimib. 

 

Kosten 

In het model zijn de kosten binnen de gezondheidszorg, patiënt en familiekosten, en 

de kosten in andere sectoren opgenomen. De gemiddelde kosten per patiënt voor de 

statine intolerante populatie bedragen €55.666 voor bempedoïnezuur en €52.467 

voor placebo i.c.m. ezetimib. De gemiddelde incrementele kosten per patiënt 

bedragen €3.199. 

 

De gemiddelde kosten per patiënt voor de statine tolerante populatie bedragen 

€92.545 voor bempedoïnezuur en €87.928 voor placebo i.c.m. statine + ezetimib. 

De gemiddelde incrementele kosten per patiënt bedragen €4.617. 

 

Kosteneffectiviteit 

De registratiehouder rapporteert incrementele kosteneffectiviteitsratios (ICERs) voor 

de statine intolerante populatie van €10.191 per LYG en van €12.437 per QALY ten 

opzichte van placebo i.c.m. ezetimib. 

 

Voor de statine tolerante populatie rapporteert de registratiehouder een ICER van 

€33.524 per LYG en van €46.342 per QALY ten opzichte van placebo i.c.m. statine + 

ezetimib. 

 

De univariate gevoeligheidsanalyses laten zien dat het model voor beide populaties 

vooral gevoelig is voor variatie van de jaarlijkse kosten van bempedoïnezuur. 

Daarnaast hebben de gemiddelde LDL-c waarde bij baseline en de gemiddelde 

reductie in LDL-c waarde in de interventiearm relatief veel invloed op de hoogte van 

de ICER.  

 

De ziektelast voor de statine intolerante populatie is berekend op 0,31, voor de 

statine tolerante populatie op 0,42. Gezien de ziektelast wordt voor de statine 

intolerante populatie een referentiewaarde van €20.000/QALY als relevant geacht, 

voor de statine tolerante populatie een referentiewaarde van €50.000/QALY. 

 

De resultaten van de probabilistische sensitiviteitsanalyse (PSA) zoals gerapporteerd 

door de registratiehouder laten zien dat de kans dat bempedoïnezuur kosteneffectief 

is ten opzichte van placebo i.c.m. ezetimib voor de statine intolerante populatie bij 

een referentiewaarde van €20.000 per QALY ongeveer 73% is. Voor de statine 

tolerante populatie is de kans dat bempedoïnezuur kosteneffectief is ten opzichte 

van placebo + statine + ezetimib bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY 

ongeveer 50%. De gemiddelde ICER van de 5.000 simulaties die de 

registratiehouder deed was €12.626 per QALY voor de statine intolerante populatie, 

en €45.772 per QALY voor de statine tolerante populatie. 

 

Eindconclusie 

Het Zorginstituut concludeert dat de farmaco-economische analyse van voldoende 

methodologische kwaliteit is, en dat de uitkomsten van de analyse voldoende zijn 

voor besluitvorming.  

 

Voor de verschillende aspecten van de kosteneffectiviteitsanalyse (modelstructuur 

en analysetechniek, inputgegevens, validatie en gevoeligheidsanalyses, en 

resultaten) heeft Zorginstituut Nederland beoordeeld welke bronnen van 

onzekerheid aanwezig zijn. Hierbij is gelet op transparantie, methodologie, 

onnauwkeurigheid, bias, en het gebrek aan bewijs. De meest belangrijke 

kritiekpunten worden genoemd, de overige kritiekpunten staan vermeld in het 
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rapport. 

 

De kosteneffectiviteitsanalyse is volgens Zorginstituut Nederland niet transparant op 

enkele aspecten: 

- Het is lastig te interpreteren hoe de karakteristieken van de modelpopulatie 

zich verhouden tot de in Nederland gehanteerde risicotabellen 

- De structuur van het model is ingewikkeld, waardoor het lastig te volgen en 

te controleren is 

 

De methodologie van de kosteneffectiviteitsanalyse sluit niet aan op het 

referentiekader (richtlijn economische evaluaties) bij de volgende onderdelen: 

- Bijna alle data in het model is gebaseerd op Britse data. Wel zijn waar 

mogelijk aanpassingen gemaakt voor de Nederlandse situatie.  

 

 

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

- De effectiviteit is gebaseerd op LDL-c reductie op 12 weken. Vervolgens is 

de aanname gemaakt dat het effect gemeten op 12 weken constant blijft. 

Daarnaast is vanwege gebrek aan CV uitkomsten in de CLEAR trials de LDL-c 

reductie als surrogaat uitkomstmaat gebruikt om het effect van 

bempedoïnezuur op CV uitkomsten te schatten. Scenarioanalyses laten zien 

dat er met name voor de statine tolerante populatie beperkte speling 

mogelijk is in afname van het behandeleffect alvorens de referentiewaarde 

wordt overschreden. Echter, deze scenarioanalyses lijken geen weergave te 

zijn van een afname in behandeleffect over de tijd. Er is niet gereageerd op 

het verzoek van het Zorginstituut om scenarioanalyses uit te voeren met 

data op de maximale follow-up duur (respectievelijk 52 weken voor de 

statine tolerante populatie en 24 weken voor de statine intolerante 

populatie). 

 

Bij een referentiewaarde van €20.000 per QALY voor de statine intolerante populatie 

is de kans dat bempedoïnezuur kosteneffectief is ten opzichte van placebo i.c.m. 

ezetimib 73%. Bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY voor de statine 

tolerante populatie is de kans dat bempedoïnezuur kosteneffectief is ten opzichte 

van placebo i.c.m. statine + ezetimib 50%. Als ook de medische kosten in 

gewonnen levensjaren worden meegenomen dan is de verwachting dat het middel in 

beide groepen niet kosteneffectief is (respectievelijk ongeveer €20.183 per QALY 

voor de statine intolerante populatie en ongeveer €53.909 per QALY voor de statine 

tolerante populatie). Bij een prijskorting van 50%, stijgt de kans op 

kosteneffectiviteit bij een referentiewaarde van €20.000 per QALY voor de statine 

intolerante populatie naar 95% respectievelijk bij een referentiewaarde van €50.000 

per QALY voor de statine tolerante populatie naar 78%. 

 

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 11 april 2022. 
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Afkortingen 
 

 

ACL Adenosinetrifosfaat-citraatlyase 

ASCVD Atherosclerotische cardiovasculaire aandoening 

BMI Body mass index 

CEAC Cost-effectiveness acceptability curve  

CPRD Clinical Practice Research Database 

CTTC Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration 

CV Cardiovasculair 

CVD Cardiovasculaire ziekten 

CVRM Cardiovasculair risicomanagement 

DSU Decision support unit 

ESC/EAS European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society 

EVPI Expected value of perfect information 

GIP Geneesmiddeleninformatiebank 

GVS Geneesmiddelenvergoedingssysteem 

HeFH Heterozygoot familiaire hypercholesterolemie 

HTA Health Technology Assessment 

HVZ Hart- en vaatziekten 

ICER Incremental cost-effectiveness ratio/incrementele kosteneffectiviteitsratio 

IS Ischemische beroerte 

KEA Kosteneffectiviteitsanalyse 

KUA Kostenutiliteitsanalyse 

LDL-c Low-density lipoprotein cholesterol 

LYG Life-year gained/gewonnen levensjaar 

MI Myocardinfarct 

NICE National Institute for Health and Care Excellence 

NL Nederland 

NMA Netwerk meta-analyse 

OWSA Univariate gevoeligheidsanalyses 

PSA Probabilistic Sensitivity Analysis/probabilistische gevoeligheidsanalyse  

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

RCT Randomized clinical trial 

RE Random-effects 

SA Stabiele angina pectoris 

SE Standaardfout 
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SLR Systematische literatuur review 

TIA Kortstondige ischemische aanval 

UA Instabiele angina pectoris 

VK Verenigd Koninkrijk 

VOI Value of information 

WAR Wetenschappelijke Adviesraad 

ZIN Zorginstituut Nederland 
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1 Inleiding 

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

Nederland inhoudelijke toetsingen uit ten behoeve van de aanvragen voor opname 

van geneesmiddelen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De toetsing 

betreft de therapeutische waardebepaling en onderlinge vervangbaarheid met 

andere reeds in het GVS opgenomen middelen. Bij aanvraag voor opname op lijst 

1B van het GVS voor niet onderling vervangbare middelen, is een farmaco-

economische analyse verplicht. 

 

In dit farmaco-economisch rapport wordt de kosteneffectiviteit getoetst van 

bempedoïnezuur (Nilemdo®) voor de indicatie primaire hypercholesterolemie 

(heterozygoot familiair en niet-familiair) of gemengde dyslipidemie. Het 

Zorginstituut beoordeelt de kosteneffectiviteit en methodologische kwaliteit op basis 

van de analyses die door de registratiehouder zijn uitgevoerd en aangeleverd. 

 

Het uitgangspunt voor de bepaling van de kosteneffectiviteit vormt de 

patiëntenpopulatie waarvoor het geneesmiddel is geregistreerd en waarvoor 

Zorginstituut Nederland na advisering door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 

een therapeutische meerwaarde heeft vastgesteld. Het Zorginstituut heeft de 

kosteneffectiviteit beoordeeld aan de hand van de volgende uitgangspunten: 

• De vergelijkende behandeling 

• De analyse techniek 

• De inputgegevens 

• De validatie en gevoeligheidsanalyse 

1.1 Geregistreerde indicatie 

De kosteneffectiviteitsanalyse moet plaatsvinden bij patiënten met de 

geregistreerde indicatie voor bempedoïnezuur. De geregistreerde indicatie luidt als 

volgt: 

Voor gebruik bij volwassenen met primaire hypercholesterolemie (heterozygoot 

familiair en niet-familiair) of gemengde dyslipidemie als aanvulling op een dieet: 

1) In combinatie met een statine of een statine samen met andere 

lipidenverlagende therapieën bij patiënten die niet in staat zijn hun doelen 

voor ‘low-density lipoprotein’-cholesterol (LDL-c) te bereiken met de 

maximaal tolereerbare dosis van een statine of; 

2) Alleen of in combinatie met andere lipidenverlagende therapieën bij 

patiënten die statine-intolerant zijn of voor wie een statine gecontra-

indiceerd is. 

 

De indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd luidt als volgt: Voor gebruik 

bij volwassenen met primaire hypercholesterolemie (heterozygoot familiair en niet-

familiair) of gemengde dyslipidemie met een hoog risico of een zeer hoog 

cardiovasculair risico die de LDL-c behandeldoelen niet bereiken met een dieet en 

maximaal haalbare doseringen statines en ezetimib (waaronder de groep met een 

contra-indicatie voor statines of met een statine-intolerantie) en die niet in 

aanmerking komen voor behandeling met een PCSK9-remmer. 

 

Discussie indicatie: 

De indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd is smaller dan de 

geregistreerde indicatie. 
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1.2 Aandoening en verloop van de ziekte 

 

1.2.1 Aandoening 

Atherosclerose is een langzaam proces waarbij in de binnenwand van slagaders 

ophopingen ontstaan van lipiden en lichaamscellen. Uiteindelijk groeit dit uit tot 

zogenoemde plaques waarin later vaak ook kalk wordt afgezet. Deze plaques zorgen 

voor vernauwing en verstijving van de bloedvaten. Bovendien kan een plaque 

scheuren waardoor een stolsel ontstaat. Dit geeft problemen met de doorbloeding 

van organen en weefsels waardoor uiteindelijk hart- en vaatziekten (HVZ) 

ontstaan.[1-3]  

 

Lipiden, zoals cholesterol en triglyceriden, spelen een belangrijke rol in het 

atherosclerotische proces. Ze circuleren in het bloedplasma als lipoproteïnen, 

waarbij de lipiden zijn verbonden aan eiwitten (in het bijzonder apolipoproteïnen):  

● Very-low-density lipoproteïnen (VLDL)-remnants en chylomicron remnants. Deze 

afbraakproducten van VLDL en chylomicronen bevatten ongeveer evenveel 

triglyceriden als cholesterol en zijn atherogeen; 

● Low-density-lipoproteïnen (LDL). Dit lipoproteïne bevat vooral cholesterolesters. 

Met name de kleine LDL-partikels met relatief weinig cholesterol per deeltje (small, 

dense LDL) zijn zeer atherogeen; 

● High-density-lipoproteïnen (HDL). Dit lipoproteïne bevat vooral eiwit en 

cholesterol. HDL beschermt tegen atherosclerose doordat HDL het te veel aan 

cholesterol afvoert naar de lever waar het wordt afgebroken.[4, 5]  

 

De kans op hart- en vaatziekten neemt toe naarmate de concentratie 

totaalcholesterol (niet-nuchter: >5 mmol/l) en LDL-cholesterol in het serum hoger is 

(niet-nuchter: >3 mmol/l).[5] Totaalcholesterol is de optelsom van LDL-cholesterol, 

HDL-cholesterol en een gedeelte van de triglyceriden.[6] Gematigde 

hypertriglyceridemie (niet nuchter: > 2, maar <10 mmol/l) is een marker voor een 

verhoogd risico op hart- en vaatziekten.[5] HDL-cholesterol beschermt tegen hart- 

en vaatziekten (niet-nuchter: >1,0 mmol/l).[5]  

 
Vanwege een afwijkend lipiden- en lipoproteïnenprofiel is het risico op 

atherosclerose en hart- en vaatziekten bij patiënten met primaire 

hypercholesterolemie en gemengde dyslipidemie verhoogd.[4]  

 
Primaire hypercholesterolemie 

Bij patiënten met primaire hypercholesterolemie is het totaalcholesterol 

verhoogd.[4] Daarnaast is er vaak sprake van een verhoogde LDL-

cholesterolconcentratie en/of een verhoogd aantal LDL-partikels. Primaire 

hypercholesterolemie wordt veroorzaakt door een familiaire of niet-familiaire 

aandoening in het lipidenmetabolisme.[7] De belangrijkste oorzaken van primaire 

hypercholesterolemie zijn: 

● Klassieke heterozygote familiaire hypercholesterolemie op basis van LDL-

receptordefect;  

● Familiaire defectieve apoB; 

● PCSK9 gain of function; 

● Polygene hypercholesterolemie.[4] 

 

Gemengde dyslipidemie 

Bij patiënten met gemengde dyslipidemie zijn het totaalcholesterol en triglyceriden 

verhoogd. Het lipoproteïneprofiel kan verschillen: chylomicronen en VLDL-remnants 

kunnen verhoogd zijn of VLDL en (small, dense) LDL. Patiënten met gemengde 

dyslipidemie op basis van VLDL en LDL hebben soms een hoog LDL-cholesterol, 
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maar meestal een normaal LDL-cholesterol. Het aantal small, dense LDL-partikels is 

echter vaak hoog, terwijl HDL-cholesterol vaak laag is. De oorzaak van gemengde 

dyslipidemie kan verworven (secundaire oorzaak), maar ook erfelijk zijn (primaire 

oorzaak).[4] Zie Tabel 1 voor een overzicht van de verschillende primaire en 

secundaire oorzaken van gemengde dyslipidemie. 

 

 

Tabel 1. Primaire en secundaire oorzaken van gemengde dyslipidemie op basis van 

verschillende lipoproteïnen 

 Chylomicronen en VLDL-remnants VLDL en LDL en vaak small, dense LDL 

Primaire oorzaken Familiaire dysbètalipoproteïnemie 

Hepatische lipasedeficiëntie 

Familiaire gecombineerde dyslipidemie 

Sitosterolemie 

Secundaire oorzaken Abdominale obesitas 

Diabetes mellitus type 2 

Metabool syndroom 

Glucocorticoïden en steroïden gebruik 

Antipsychotica 

 Alcoholgebruik 

ESRD 

Dialysepatiënten (CAPD) 

Systemische lupus erythematosus 

Medicatiegebruik voor hiv (in het 

bijzonder HAART-therapie) 

Polycysteus-Ovariumsyndroom 

Patiënten met nefrotisch syndroom 

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

De grootste groep patiënten met primaire hypercholesterolemie of gemengde 

dyslipidemie heeft geen klachten of symptomen. Doordat patiënten langdurig 

worden blootgesteld aan (zeer) hoge concentraties cholesterol, en gematigd 

verhoogde concentraties triglyceriden in geval van gemengde dyslipidemie, lopen 

deze patiënten een (zeer) hoog risico op het optreden van atherosclerotische hart- 

en vaatziekten. Chronische onderbehandeling van patiënten met een (zeer) hoog 

cardiovasculair risico betekent dat een groot deel van deze patiënten nog voor hun 

60ste levensjaar te maken krijgt met bijvoorbeeld een hartinfarct, angina pectoris 

(pijn op de borst), een beroerte, een TIA en/of perifeer vaatlijden 

(etalagebenen).[5]  

 

Hypercholesterolemie en gemengde dyslipidemie gaan vaak gepaard met 

comorbiditeiten zoals hypertensie en insulineresistentie. Een overmaat aan visceraal 

vet komt vaak voor bij gemengde dyslipidemie. Dit zorgt voor additionele klinische 

risico’s. 

1.3 Epidemiologie 

Gemiddeld heeft ca. 23% van de Nederlandse bevolking van 30 tot en met 70 jaar 

hypercholesterolemie, dat wil zeggen een totaalcholesterolgehalte ≥6,5 mmol/l 

en/of gebruik van cholesterolverlagende medicijnen. De prevalentie van 

hypercholesterolemie is gemiddeld iets hoger onder mannen (24%) dan onder 

vrouwen (22,6%) en neemt toe met de leeftijd.[8]  

Heterozygote familiaire hypercholesterolemie is een van de meest frequent 

voorkomende monogenetische aandoeningen (1:1250).[4] 

1.4 Onderzoeksvraag 

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

toepassing van bempedoïnezuur in de dagelijkse klinische praktijk kosteneffectief is, 

dat wil zeggen dat de investering in bempedoïnezuur in verhouding staat tot de 
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gezondheidswinst en eventuele financiële besparingen die het bewerkstelligt. 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden wordt de incrementele 

kosteneffectiviteitsratio van bempedoïnezuur ten opzichte van de 

standaardbehandeling bepaald.  
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2 Methoden 

2.1 Patiëntenpopulatie 

In de farmaco-economische analyse zijn de patiëntkenmerken, behalve de 

voorgeschiedenis van cardiovasculaire (CV) events, gebaseerd op de vier fase III 

CLEAR trials bij patiënten met hyperlipidemie met hoog CV risico: CLEAR Harmony, 

CLEAR Wisdom, CLEAR Serenity en CLEAR Tranquility. Alle studies zijn 

gerandomiseerd, dubbelblind en placebo-gecontroleerd uitgevoerd. In alle vier 

studies is de behandeling bempedoïnezuur vergeleken met placebo. Voor patiënten 

die al eerder een CV event hebben doorgemaakt, is de verdeling van de CV event 

voorgeschiedenis op baseline gebaseerd op de studie van Ward et al.[9-11] Een 

overzicht van de baseline karakteristieken van de patiënten in de CLEAR trials is 

weergegeven in Tabel 2. 

 

Aan de CLEAR Harmony en Wisdom studies namen statine tolerante volwassen 

patiënten deel met een atherosclerotische cardiovasculaire aandoening (ASCVD) 

en/of heterozygoot familiaire hypercholesterolemie (HeFH) die maximaal 

verdraagbare statines of in combinatie met andere lipidenverlagende middelen 

kregen. In de CLEAR Harmony studie was de (nuchter) LDL-c waarde voor inclusie 

≥1,8 mmol/l, in de CLEAR Wisdom studie was dit ≥2,6 mmol/l. In de CLEAR 

Harmony studie was 97,6% van de patiënten cardiaal belast, gebruikte 99,9% van 

de patiënten statines als achtergrondmedicatie en werd 7,7% behandeld met 

ezetimib alleen of in combinatie met statines als achtergrondmedicatie. In de CLEAR 

Wisdom studie had 94,5% van de patiënten ASCVD, en gebruikte 89,6% van de 

patiënten statines als achtergrondmedicatie. De gemiddelde LDL-c op baseline was 

103,2 mg/dl (2,67 mmol/l) in de CLEAR Harmony studie, en 120,4 mg/dl (3,07 

mmol/l) in de CLEAR Wisdom studie.[12, 13] 

 

Aan de CLEAR Serenity en Tranquility studie namen statine-intolerante volwassenen 

deel die stabiele lipidenverlagende therapie kregen en additionele lipidenverlagende 

therapie nodig hadden. In de CLEAR Serenity studie was de (nuchter) LDL-c waarde 

voor inclusie ≥3,4 mmol/l bij primaire preventie en ≥2,6 mmol/l bij HeFH of 

secundaire preventie, in de CLEAR Tranquility studie was dit LDL-c≥2,6 mmol/l voor 

de totale studiepopulatie. In de CLEAR Serenity studie werd 61,2% van de patiënten 

behandeld voor primaire preventie, 38,8% voor secundaire preventie, en gebruikte 

58% van de patiënten geen lipidenverlagende achtergrondtherapie. In de CLEAR 

Tranquility studie had 25% van de patiënten ASCVD, en gebruikte 44,8% van de 

patiënten lipidenverlagende achtergrondmedicatie. De gemiddelde LDL-c op baseline 

was 157,6 mg/dl (4,06 mmol/l) in de CLEAR Serenity studie, en 127,6 mg/dl (3,28 

mmol/l) in de CLEAR Tranquility studie.[14, 15] 
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Tabel 2. Overzicht patiëntenkarakteristieken CLEAR trials 

 CLEAR Harmony[13] CLEAR Wisdom[12] CLEAR Serenity[15] CLEAR Tranquility[14] 

 BA 

(N=1488) 

Placebo 

(N=742) 

BA 

(N=522) 

Placebo 

(N=257) 

BA 

(N=234) 

Placebo 

(N=111) 

BA 

(N=181) 

Placebo 

(N=88) 

Age, yr 65.8±9.1 66.8±8.6 64.1±8.8 64.7±8.7 65.2±9.7 65.1±9.2 63.8±10.8 63.7±11.3 

Male sex, n (%) 1099 (73.9) 529 (71.3) 328 (62.8) 168 (65.4) 101 (43.2)b 50 (45.0)b 72 (39.8)b 32 (36.4)b 

White race, n (%) 1423 (95.6) 716 (96.5) 491 (94.1) 244 (94.9) 211 (90.2) 86.5 (96) 165 (91.2) 75 (85.2) 

CV risk factor, n (%) 

ASCVD 

HeFH 

DM 

Hypertension 

 

1449 (97.4) 

56 (3.8) 

425 (28.6) 

1174 (78.9) 

 

727 (98.0) 

23 (3.1) 

212 (28.6) 

594 (80.1) 

 

495 (94.8) 

27 (5.2) 

155 (29.7) 

438 (83.9) 

 

241 (93.8) 

16 (6.2) 

81 (31.5) 

224 (87.2) 

 

NAc 

4 (1.7) 

63 (26.9) 

158 (67.5) 

 

NAc 

3 (2.7) 

26 (23.4) 

75 (67.6) 

 

NAc 

NA 

35 (19.3) 

111 (61.3) 

 

NAc 

NA 

17 (19.3) 

51 (58) 

LDL-c –mg/dl 103.6±29.1 102.3±30.0 119.4 (37.7) 122.4 (38.3) 158.5±40.4 155.6±38.8 129.8±30.9 123±27.2 

Triglycerides – mg/dl, median 

[IQR] 

126 [98-166] 123 [96-170] 139.3 [102.5-

190] 

143 [106-189] 156.5 [114.5-219] 164 [120-225.5] 153 [112-209] 135.5 [99.8-

175.8] 

hsCRP – mg/l, median [IQR] 1.49 [0.74-

3.28] 

1.51 [0.79-3.33] 1.61 [0.87-

3.46] 

1.88 [0.92-3.79] 2.92 [1.34-5.29] 2.78 [1.21-5.15] 2.21 [1.1-4.0] 2.26 [1.06-

4.50] 

Concomitant LMT, n (%) 

Statin 

Ezetimib 

Fibrate 

None 

 

1485 (99.8) 

116 (7.8) 

54 (3.6) 

2 (0.1) 

 

742 (100) 

56 (7.5) 

26 (3.5) 

0 

 

470a (90) 

38 (7.3) 

NA 

NA 

 

228a (88.7) 

24 (9.3) 

NA 

NA 

 

18 (7.7)* 

NA 

NA 

133 (56.8) 

 

11 (9.9) 

NA 

NA 

67 (60.4) 

 

59 (32.6) 

181 (100)d 

7 (3.9) 

NA 

 

25 (28.4) 

88 (100)d 

3 (3.4) 

NA 

Intensity of statin therapy, n (%) 

Low 

Moderate 

High 

 

100 (6.7) 

646 (43.4) 

742 (49.9) 

 

48 (6.5) 

324 (43.7) 

370 (49.9) 

 

78 (14.9) 

166 (31.8) 

278 (53.3) 

 

40 (15.6) 

82 (31.9) 

135 (52.5) 

 

NA 

NA 

NA 

 

NA 

NA 

NA 

 

NA 

NA 

NA 

 

NA 

NA 

NA 

aSom van statine met andere niet-statine therapie en statine zonder andere niet-statine therapie; bAfgeleid uit het gerapporteerde aantal vrouwen; cASCVD is niet als aparte categorie opgenomen in de baseline 

karakteristieken tabel. De registratiehouder heeft in tabel 2 van zijn rapport wel een percentage gegeven; echter is onduidelijk van welke gegevens dit is afgeleid en daarom niet opgenomen in deze tabel; dAssumptie 

gebaseerd op inclusiecriteria, niet gerapporteerd in tabel publicatie. Afkortingen: ASCVD, atherosclerotic cardiovascular disease; BA, bempedoic acid; CV, cardiovascular; DM, diabetes mellitus; HeFH, heterozygous 

familial hypercholesterolemia; hsCRP, high-sensitivity C-reactive protein; IQR, interquartile range; LDL-c, low-density lipoprotein cholesterol; LMT, lipid-modifying therapy; n, number; NA, not applicable; yr, year 
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In het model zijn twee hoofdgroepen onderscheiden: de statine intolerante versus 

de statine tolerante populatie. De statine intolerante populatie bestaat uit patiënten 

die geen of een lage dosis statine gebruiken, gecombineerd met ezetimib; de statine 

tolerante populatie bestaat uit patiënten op maximaal getolereerde dosis statines 

met ezetimib. In Tabel 3 is een overzicht gegeven van de kenmerken van de twee 

patiëntenpopulatie in het model, als ook patiëntenkenmerken uit twee Nederlandse 

studies. 

 

De registratiehouder heeft vijf Nederlandse klinisch experts geraadpleegd middels 

telefonische interviews. Vier klinische experts zijn specialisten in de vasculaire 

geneeskunde, één is cardioloog. Vier van de vijf klinische experts geven aan dat de 

modelpopulatie representatief is voor de Nederlandse praktijk. Één expert heeft 

daarnaast aangegeven dat de volgende populaties ontbreken in de tabel: patiënten 

met perifeer vaatlijden (zij hebben een heel hoog CV risico), patiënten met HeFH 

(primaire preventie), en patiënten met hoog CV risico (>10%) gebaseerd op de 

SCORE tabellen (primaire preventie). Één klinische expert geeft aan de 

gepresenteerde tabel niet te begrijpen en geeft daarbij aan dat een LDL-c waarde 

van 4,38 mmol/l bij gebruik van maximum statine dosis alleen kan voorkomen bij 

patiënten met FH.[16] 

 

 

Tabel 3. Modelpopulatie 

 Statin-tolerant population Statin-intolerant 
population 

 Modela[12, 13]  Stam-Slob 
et al. 

(2017)b[17] 

Heintjes et 
al. 

(2017)c[18] 

Modela[14, 15] 

Mean age, years  66 67 67 65 

Female (%)  29.4% 22% 37% 59.1% 

No history of CV event 3.5%   79.3% 

Post UA 19.3%   4.2% 

Post MI 47.5% 55% 62% 9.5% 

Post IS 29.8% 36% 21% 7.0% 

Diabetes (%)  29.0% 26%  23.0% 

HeFH 2%   2% 

Recurr. CV events (%)  24.2%   0% 

Mean LDL-C (mmol) 2.91 3.1 2.61 3.74 

a. Het percentage patiënten post UA, post MI en post IS is gebaseerd op de studie van Ward et al. 

(2007)[9]; b. Populatie met 10-jaar CVD risico van ≥20%; c. Patiënten met CV event in de  

voorgeschiedenis 

Afkortingen: CV, cardiovascular; HeFH, heterozygous familial hypercholesterolemia; IS, ischemic stroke; 

LDL-c, low-density lipoprotein cholesterol; MI, myocardial infarction; UA, unstable angina 

 

Discussie patiëntenpopulatie: 

Het Zorginstituut kan de populatie data uit de studie van Stam-Slob et al. (2017) 

niet verifiëren. Vier van de vijf klinische experts hebben geverifieerd dat de 

modelpopulatie overeenkomt met de klinische praktijk. Het Zorginstituut vraagt zich 

echter af of in het model ook geen rekening dient te worden gehouden met de body 

mass index (BMI), de bloeddruk en rokersstatus, gezien deze parameters ook een 

invloed hebben op CV event risico. De registratiehouder heeft toegelicht dat hier wel 

rekening mee wordt gehouden in het model doordat de cardiovasculaire 

achtergrondrisico’s zijn gebaseerd op observationele data van populaties die 

representatief zijn voor de doelpopulatie met inbegrip van risicofactoren zoals BMI, 

bloeddruk en rokersstatus. Verder heeft de registratiehouder toegelicht dat de 

verdeling van de CV event voorgeschiedenis op baseline gebaseerd is op de studie 

van Ward et al. (2007) i.p.v. op de CLEAR trials, omdat deze bron een nauwkeurige 

schatting geeft en deze aanpak in lijn is met eerdere economische modellen voor 
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deze indicatie.  Tenslotte heeft de registratiehouder het volgende toegelicht op de 

vraag van het Zorginstituut of de CLEAR trials voldoende representatief zijn voor de 

doelpopulatie gezien daarin maar een laag percentage patiënten ezetimib als 

achtergrondmedicatie gebruikt: 

• gebruik van ezetimib in de praktijk is laag 

• de CLEAR Tranquility studie includeerde alleen patiënten met ezetimib gebruik 

en heeft vergelijkbare baseline karakteristieken als de andere trials (zie ook 

Tabel 2) 

• een post-hoc analyse van de CLEAR trials heeft onderzocht of het effect van 

bempedoïnezuur anders was bij patiënten die ezetimib als 

achtergrondmedicatie gebruikten en patiënten die dat niet deden. De 

resultaten zijn gerapporteerd in een poster.[19] Deze analyses lieten allereerst 

zien dat statine-tolerante patiënten die wel of niet ezetimib als 

achtergrondmedicatie gebruikten over het algemeen vergelijkbare baseline 

karakteristieken hadden. De statine-intolerante patiënten die geen ezetimib als 

achtergrondmedicatie gebruikten waren vergelijkbaar wat betreft geslacht en 

leeftijd met de patiënten die wel ezetimib gebruikten. Wel leek er een verschil 

te zijn in lipide waarden (LDL-C, totaal cholesterol, non-HDL, Apo B en 

triglyceriden) die wat lager waren voor de groep die wel ezetimib gebruikte. De 

post-hoc analyse liet daarnaast ook zien dat behandeling met bempedoïnezuur 

resulteerde in significante reducties in LDL-C ten opzichte van baseline voor 

zowel de patiënten met als zonder ezetimib als achtergrondmedicatie voor 

zowel statine-tolerante als statine-intolerante patiënten. 

Tenslotte ontbreekt een vergelijking met de SCORE-tabel welke wordt aangehouden 

in de Nederlandse cardiovasculair risicomanagement (CVRM) richtlijn. Dit maakt de 

interpretatie en vergelijking met de Nederlandse praktijk moeilijker. 

 

Conclusie patiëntenpopulatie: 

Het Zorginstituut kan zich gebaseerd op de input van klinische experts grotendeels 

vinden in de representativiteit van de patiëntenpopulatie. 

2.2 Interventie 

De interventie bestaat uit bempedoïnezuur als toevoeging aan lipidenverlagende 

achtergrondmedicatie. Bempedoïnezuur is een adenosinetrifosfaat-citraatlyase 

(ACL)-remmer die ‘low-density lipoprotein’-cholesterol (LDL-c) verlaagt door 

remming van de cholesterolsynthese in de lever. Bempedoinezuur wordt éénmaal 

daags toegediend in een dosering van 180 mg.[20] 

2.3 Vergelijkende behandeling 

De vergelijkende behandeling bestaat uit placebo + lipidenverlagende 

achtergrondinformatie (statine en/of ezetimib). In de statine intolerante groep 

bestaat dit uit ezetimib, in de statine tolerante groep is dit de maximaal 

getolereerde dosis statine + ezetimib. 

 

Conclusie vergelijkende behandeling: 

Het Zorginstituut kan zich, gebaseerd op de indicatie waarvoor vergoeding wordt 

aangevraagd, vinden in de vergelijkende behandeling. De registratiehouder heeft 

een scenarioanalyse uitgevoerd met PCSK9-remmers als vergelijkende behandeling.  

2.4 Klinische uitkomsten 

Het primaire eindpunt in de CLEAR trials was het percentage LDL-C reductie t.o.v. 

baseline (zie Tabel 4).  
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Tabel 4. Overzicht resultaten primaire uitkomstmaat bempedoïnezuur fase III RCTs – 

week 12 

Study/Publication 
(N Randomised) 

Percentage LDL-C Reduction From 
Baseline to Week 12, bempedoic acid 

versus placebo 

Mean 95% CI p-value 

CLEAR Harmony 
(N=2,230)[13] 

−18.1 -20.0; -16.1 <0.001 

CLEAR Wisdom 

(N=779)[12] 

−17.4 −21.0;−13.9 <0.001 

CLEAR Serenity 
(N=345)[15] 

−21.4 −25.1;−17.7 <0.001 

CLEAR Tranquility 
(N=269)[14] 

−28.5 −34.4;−22.5 <0.001 

1002FDC-053 
(N=382) (for FDC vs. placebo)[21] 

−38.0 −46.5; −29.6 <0.001 

Afkortingen: CI, confidence interval; LDL-c, low-denisty lipoprotein cholesterol; N, number 

 

In het economisch model is het percentage LDL-c reductie gebaseerd op de 

resultaten van de door de registratiehouder uitgevoerde netwerk meta-analyse 

(NMA).[22] Hiervoor is een systematische literatuur review (SLR) uitgevoerd op 10 

mei 2019 om gerandomiseerde klinische onderzoeken (RCT) te identificeren met 

bempedoïnezuur en de vergelijkende behandelingen voor patiënten met primaire 

hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie wanneer geoptimaliseerde 

statinetherapie niet voldoende controle geeft over LDL-c of wanneer statines 

gecontra-indiceerd/niet getolereerd zijn. In totaal zijn 111 studies geïncludeerd in 

de SLR, waarvan 13 studies zijn geïncludeerd in de NMA.[22] 

 

Bayesian random-effects (RE) analyses werden uitgevoerd voor de percentage 

verandering in LDL-c, met baseline LDL-c als covariaat. De registratiehouder geeft 

aan dat de statistische methoden consistent waren met de National Institute for 

Health and Care Excellence (NICE) Decision Support Unit (DSU),[23] en dat de RE 

modellen geselecteerd waren o.b.v. de recommendaties van Jansen et al. 

(2014).[24]  

 

De volgende analyses werden uitgevoerd om heterogeniteit te beoordelen en te 

verklaren: Higgins I2 (om het percentage variantie te schatten dat wordt verklaard 

door heterogeniteit); Cochran’s Q test (om de significantie van de algehele 

heterogeniteit te testen en waar dubbele vergelijkingen zijn); visuele inspectie van 

de forest plots (om de consistentie van de trial data te beoordelen); en node 

splitting. 

 

De registratiehouder geeft aan dat de initiële NMA analyses substantiële 

heterogeniteit indiceerden, waardoor verdere analyses werden gedaan om de 

heterogeniteit te exploreren (zie NMA rapport voor details). 

 

In het farmaco-economische model zijn de resultaten van de expanded NMA van de 

registratiehouder toegepast. Deze NMA analyse includeert alle beschikbare data 

voor bempedoïnezuur in patiënten die ezetimib op baseline ontvangen van de 

CLEAR studies. Er werden NMAs uitgevoerd met alleen gegevens voor patiënten met 

eerdere behandeling met ezetimib voor bempedoïnezuur en vergelijkende 

behandeling. De netwerken includeerden daarom alleen studies of subgroepen bij 

patiënten met ezetimib bij aanvang. Een gevolg hiervan is dat wordt aangenomen 

dat alle gerandomiseerde behandelingen ook ezetimib bevatten, bijv. een 

behandelgroep die placebo krijgt, wordt in de analyse geacht ezetimib te krijgen. 
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Tabel 5 geeft een overzicht van de geïncludeerde studies in de expanded NMA. 

 

Tabel 5. Studie data geïncludeerd in de expanded NMA 

Intervention Maximally tolerated statin NMA Statin intolerant NMA 

BA + EZE CLEAR Harmony EZE subgroup 

CLEAR Wisdom EZE subgroup 

CLEAR Tranquility 

CLEAR Serenity EZE subgroup 

ALI + EZE 

(scenario) 

ODYSSEY longterm EZE subgroup ODYSSEY CHOICE II EZE subgroup 

Note: placebo arms were labelled as ezetimib, as all patients received prior ezetimib 

Afkortingen: ALI, alirocumab; BA, bempedoic acid; EZE, ezetimib; NMA, network meta-analysis 

 

Statine intolerante NMA 

Er werd een hoge graad van heterogeniteit geobserveerd binnen de statine 

intolerante populatie, met een I2 van 65.9% (zie Tabel 6). De Cochrane’s Q was 

2.93 met 1 vrijheidsgraad. Volgens de registratiehouder zou een verklarende 

variabele (explanatory variable) die niet is opgenomen in de analyse de oorzaak 

kunnen zijn van een deel van de heterogeniteit, echter verbeterden 

sensitiviteitanalyses de model fit niet. De resultaten van de statine intolerante NMA 

zoals toegepast in het economisch model zijn gepresenteerd in Tabel 7. 

 

Statine tolerante NMA 

De resultaten van de statine tolerante NMA suggereren dat heterogeniteit niet 

belangrijk was binnen dit netwerk (I2 4.8%, zie Tabel 6). De resultaten van de 

statine tolerante NMA zoals toegepast in het economisch model zijn gepresenteerd 

in Tabel 7.  

 

Tabel 6. Heterogeniteit en Model Fit Parameters 

NMA 

Analysis 

group 

Total residual 

deviance 

pD DIC I2 Between-

study SD 

(95% CrI) 

Statin 

intolerant 

29.0 6.4 35.4 65.9% 9.22 (0.62-

19.25) 

Statin 

tolerant 

31.4 5.7 37.1 4.8% 8.83 (0.40-

19.31) 

Afkortingen: CrI, credible interval; DIC, deviance information criterion; pD, effective number of parameters; 

SD, standard deviation 

 

Tabel 7. Resultaten NMA analyses 

NMA Analysis 

group 

Treatment Estimated difference in % change in LDL-c from 

baseline compared with EZE 

Mean 95% CrI p-value 

Statin 

intolerant 

BA+EZE -24.44 -40.96; -6.59 0.0157 

ALI (150 mg) + 

EZE 

-58.23 -91.79; -31.97 <0.0001 

Statin 

tolerant 

BA + EZE + 

statin 

-13.11 -29.22; 5.94 0.01417 

ALI (150 mg) + 

EZE + statin 

-64.31 -87.54; -40.14 <0.0001 

Afkortingen: ALI, alirocumab; BA, bempedoic acid; CrI, credible interval; EZE, ezetimib; LDL-C, low-density 

lipoprotein cholesterol 

 

Discussie klinische uitkomsten: 

In het economisch model zijn de resultaten van NMA analyses gebruikt voor de 

klinische uitkomsten. De registratiehouder heeft de resultaten van de NMA analyse 
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gebruikt waarin alleen data is gebruikt van patiënten met ezetimib gebruik bij 

aanvang, en is in de analyse onderscheid gemaakt tussen de statine intolerante 

versus de tolerante groep. Het Zorginstituut kan zich, gebaseerd op de verwachte 

positionering van bempedoïnezuur zoals aangegeven door de beroepsgroep, vinden 

in deze keuze. Echter, er lijkt geen onderscheid te zijn gemaakt tussen patiënten die 

wel/niet in aanmerking komen voor PCSK9-remmers volgens de bijlage 2 

voorwaarden. Het Zorginstituut vraagt zich af of dit geen vertekend beeld kan geven 

over de effectiviteit van bempedoïnezuur. De registratiehouder heeft hierover het 

volgende nader toegelicht: er zijn geen subgroep resultaten voor het effect van 

bempedoïnezuur bekend bij patiënten die wel of niet voldeden aan de Nederlandse 

criteria voor het gebruik van PCSK9-remmers. Wel laten de subgroep analyses van 

de CLEAR Harmony en de CLEAR Wisdom studies (voornamelijk patiënten met CV 

geschiedenis) zien dat het effect van bempedoïnezuur vergelijkbaar is in patiënten 

met en zonder diabetes en met en zonder HeFH. De subgroep analyse voor primaire 

versus secundaire preventie in de CLEAR Serenity studie met statine-intolerante 

patiënten liet ook een vergelijkbaar effect zien. Daarnaast laten alle CLEAR trials 

zien dat het effect van bempedoïnezuur ook vergelijkbaar is voor verschillende LDL-

C startwaarden, demografische en ziektegerelateerde karakteristieken.[25] De 

registratiehouder stelt dat op basis van deze subgroep resultaten het aannemelijk 

lijkt dat het effect van bempedoïnezuur in de groep die niet in aanmerking komt 

voor PCSK9-remmers niet verschillend is van het effect in de groep die wel in 

aanmerking komt. Verder is in het model de assumptie gemaakt dat het 

behandeleffect voor LDL-c reductie op 12 weken constant blijft gedurende de gehele 

tijdshorizon of totdat de behandeling wordt gestaakt. Het Zorginstituut vraagt zich 

af hoe plausibel deze aanname is. Zo is onder andere te zien in de data van de 

statine tolerante populatie dat de procentuele verlaging van het LDL-c na 52 weken 

behandelen iets afzwakt (gepoolde effecten: 12 weken: -17,8% vs. 52 weken: -

13,1%).[12, 13] Deze afzwakking is deels te verklaren doordat in de studies na 24 

weken behandeling de achtergrondtherapie mocht worden aangepast. Daarnaast 

laten de resultaten van de lopende open-label extensiestudie zien dat na 2 jaar 

behandelen de LDL-c waarden verlaagd blijven.[7] In de studies bij patiënten met 

een statine-intolerantie was de follow-up duur met 12 en 24 weken beperkt. 

Volgens de EMA is deze follow-up duur echter voldoende lang om het maximaal 

stabiele LDL-c behandeleffect te kunnen bepalen.[26] Verder was in de studies met 

statine-intolerante patiënten de procentuele LDL-c verlaging groter dan in de studies 

waarin bempedoïnezuur werd toegevoegd aan maximaal verdraagbare statines. De 

registratiehouder heeft nader toelichting gegeven over de aannemelijkheid van het 

baseren van de klinische uitkomsten in het model op data met een zeer korte 

follow-up duur (12 weken). Zo hebben klinische experts aangegeven dat gebaseerd 

op de ervaring met statines en wanneer patiënten therapietrouw zijn, dat het een 

realistische aanname is dat LDL-C veranderingen stabiel blijven over zeer lange 

periodes. Daarnaast heeft de registratiehouder een figuur aangeleverd met data tot 

78 weken (zie Figuur 1). Dit betreft een figuur uit een poster.[27] Verder stelt de 

registratiehouder dat op basis van het werkingsmechanisme van bempedoïnezuur, 

geen afzwakking van het effect wordt verwacht over de tijd. Tenslotte heeft de 

registratiehouder extra scenarioanalyses uitgevoerd waarbij een afname in het 

behandeleffect is aangenomen (zie Tabel 8). Deze scenario’s zijn gedraaid door de 

effectiviteit over de hele tijdshorizon met een bepaald percentage te verlagen. De 

registratiehouder concludeert hiermee dat voor de statine-intolerante groep het 

effect hooguit met 20% af zou mogen nemen om onder de drempelwaarde van 

€20,000/QALY te blijven. Voor de statine-tolerante populatie zou het effect met 

ongeveer 8% mogen afzwakken om onder de drempelwaarde van €50,000/QALY te 

blijven. 
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Figuur 1. : LDL-C Level during the CLEAR Harmony Parent Study and the Open-Label 

Extension Study;  all patients of both arms who completed CLEAR HARMONY were 

treated with bempedoic acid for 78 weeks 

 

Tabel 8. Scenarioanalyses: afname behandeleffect 

 

 

Difference 

in costs 

Difference 

in LYs 

Difference 

in QALYs 

ICER 

(cost/LY) 

ICER 

(cost/QALY) 

Statin intolerant population 

Base case  €3,199 0.31 0.26 €10,191 €12,437 

10% less of effect LDL-C €3,324 0.28 0.23 €11,707 €14,280 

15% less of effect LDL-C €3,450 0.25 0.21 €13,606 €16,607 

20% less of effect LDL-C €3,578 0.22 0.18 €16,049 €19,589 

Population using the maximum tolerated dose of statins 

Base case  €4,617 0.14 0.10 €33,524 €46,342 

5% less of effect LDL-C €4,589 0.13 0.09 €35,086 €48,500 

10% less of effect LDL-C €4,652 0.12 0.09 €36,789 €50,852 

15% less of effect LDL-C €4,534 0.12 0.08 €38,693 €53,482 

Afkortingen: ICER, incremental cost-effectiveness ratio; LY, life year; QALY, quality-adjusted life year 

 

Conclusie klinische uitkomsten: 

Het Zorginstituut kan zich, gebaseerd op klinische expert input en de open-label 

extensiestudie data, vinden in de klinische uitkomsten zoals meegenomen in het 

model. De registratiehouder heeft niet gereageerd op het verzoek van het 

Zorginstituut om extra scenarioanalyses uit te voeren gebaseerd op de maximale 

follow-up duur (respectievelijk 52 weken voor de statine tolerante populatie en 24 

weken voor de statine intolerante populatie). De resultaten van de additionele 

scenarioanalyses (Tabel 8), laten zien dat met name in de statine tolerante 

populatie er beperkte speling mogelijk is in het behandeleffect om onder de 

referentiewaarde te kunnen blijven. Daarnaast is het behandeleffect in de 

scenarioanalyses weinig gevarieerd en lijkt alsof in deze scenario’s het 

behandeleffect eenmalig is verlaagd, wat geen weergave is van een afname in 

behandeleffect over de tijd.  

2.5 Tijdshorizon  

De analyseperiode van een studie moet zodanig zijn dat een geldige en betrouwbare 

uitspraak kan worden gedaan over de kosten en effecten van de te vergelijken 
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behandelingen. De registratiehouder is uitgegaan van een levenslange tijdshorizon. 

 

Conclusie tijdshorizon: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de gekozen tijdshorizon. 

2.6 Analyse techniek 

Indien er sprake is van een therapeutische meerwaarde dient een 

kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) en/of een kostenutiliteitsanalyse (KUA) uitgevoerd 

te worden.  

In de economische evaluatie is gebruik gemaakt van een KUA om de 

kosteneffectiviteit van behandeling met bempedoïnezuur aan te kunnen tonen. 

2.7 Economisch model 

2.7.1 Modelstructuur en gezondheidstoestanden 

De registratiehouder heeft een Markov model opgesteld (zie Figuur 3) om de 

progressie van cardiovasculaire ziekten (CVD) te simuleren. Patiënten kunnen in het 

model verschillende CV events krijgen en overlijden (waarbij onderscheid is 

gemaakt tussen CV-gerelateerde dood en niet CV-gerelateerde dood). Het verschil 

in effectiviteit tussen bempedoïnezuur en de vergelijkende behandeling wordt 

bepaald door het verschil in verlaging van de LDL-c waarde, wat weer leidt tot een 

verschil in risico op een CV event en overlijden. Daarnaast hebben bepaalde 

baseline patiëntkenmerken ook invloed op het CV risico, zowel direct (baseline CV 

risico), als indirect (baseline LDL-c) (zie Figuur 2). Volgens het Zorginstituut lijken 

een aantal patiëntkenmerken die ook invloed hebben op het CV risico niet 

meegenomen te zijn (o.a. BMI, bloeddruk, rokersstatus). 

 

 

Figuur 2. Schematische weergave van invloeden op het CV risico 

Afkortingen: CV, cardiovascular; LDL-c, low-density lipoprotein cholesterol 

Het model bestaat uit drie hoofd gezondheidstoestanden voor CV events (zie Figuur 

3): 

• Primair CV event: niet-fatale myocardinfarct (MI), instabiele angina pectoris 

(UA), stabiele angina pectoris (SA), niet-fatale ischemische beroerte (IS), en 

kortstondige ischemische aanval (TIA). 

• Secundaire CV event: niet-fatale MI, UA, niet-fatale IS 

• Tertiair CV event: niet-fatale MI, UA, niet-fatale IS 

 

Daarnaast bestaat het model uit de volgende gezondheidstoestanden: 

•  de ‘high risk for ASCVD’ gezondheidsstatus, bestaande uit patiënten die geen 

CV event in de voorgeschiedenis hebben maar wel een hoog risico hierop 

• Post-CV event gezondheidstoestand: deze zijn opgesplitst per CV event en in 
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de volgende tijdsperiodes: 0-1 jaar, 1-2 jaar, >2 jaar.  

• Overlijden door een CV-event of overlijden door een non-CV event oorzaak 

 

 
Figuur 3. Markov model 

 

Patiënten kunnen vanuit elk van de post-CV event gezondheidstoestand naar een 

andere post-CV event instromen. Daarnaast kunnen patiënten vanuit elke 

gezondheidstoestand in de overlijden status terecht komen. 

 

Verder kunnen revascularisatie events optreden in elke relevante 

gezondheidstoestand (welke niet verder gedefinieerd is door de registratiehouder) 

op elke tijdpunt – deze events zijn niet gemodelleerd als aparte 

gezondheidstoestanden. Een revascularisatie event is gedefinieerd als een electieve 

revascularisatie dat niet het gevolg is van een CV event. 

 

Transities van de MI, UA, TIA of SA gezondheidstoestanden naar de IS 

gezondheidsstatus is toegestaan, maar het omgekeerde is niet toegestaan in het 

model. De registratiehouder geeft aan dat dit het geval is omdat een post-IS 

gezondheidstoestand in het algemeen geassocieerd is met een lagere utiliteit dan 

een gezondheidstoestand zonder IS in de voorgeschiedenis. Transitie naar de MI, 

UA, TIA of SA gezondheidstoestand post-IS zou leiden tot een hogere kwaliteit van 

leven. Het Zorginstituut merkt op dat de figuur niet klopt met de beschrijving van 

de transities in het model. Ook vraagt het Zorginstituut zich af of het wel klinisch 

plausibel is dat iemand die een IS heeft gehad, later geen andere CV event kan 

krijgen. De registratiehouder heeft hierover het volgende toegelicht: in de klinische 

praktijk is het mogelijk dat patiënten met een IS een ander event of secundair 

event kunnen hebben. Hoewel de transities van IS naar MI, UA, TIA of SA niet zijn 

toegestaan in het model, worden deze events bij patiënten met een eerdere 

beroerte gemodelleerd (zonder dat patiënten overgaan naar een andere 

gezondheidstoestand) om de eventkosten en het totaal aantal events in elk 

behandelcohort te kunnen berekenen. Verder geeft de registratiehouder aan dat een 
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alternatieve benadering zou zijn om samengestelde gezondheidstoestanden te 

gebruiken voor patiënten die meer dan één type event hebben, welke echter het 

model complexer zou maken. Daarnaast zijn er slechts beperkte gegevens 

beschikbaar voor deze gezondheidstoestanden. De huidige modelbenadering werd 

zo gekozen na een kritische beoordeling van bestaande literatuur, eerdere HTA 

beoordelingen en na validatie van de belangrijkste aannames en modelstructuur 

met klinische en technische experts. 

 

Verder geeft de registratiehouder aan dat hoewel in de base case er geen relatie 

tussen LDL-c verlaging en risico op SA en TIA wordt verondersteld, zij wel zijn 

geïncludeerd in het model om overschatting van sommige risico’s door uitsluiting 

van concurrerende risico’s te voorkomen. Op verzoek van het Zorginstituut heeft de 

registratiehouder hierover nadere toelichting gegeven: doorgemaakte TIA’s en SA 

zijn niet in de modellering opgenomen als start-events, wat consistent is met 

voorgaande vergelijkbare HTA beoordelingen. De beschikbare baseline 

risicogegevens omvatten wel SA en TIA, evenals revascularisatie, MI, UA, IS en CV 

sterfte. Het achterwege laten van SA en TIA uit de modellering zou daardoor ofwel 

een herberekening van de risico's vereisen om te corrigeren voor concurrerende 

risico's (waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar waren) of zou kunnen 

resulteren in een overschatting van het risico op revascularisatie, MI, UA, IS en CV 

sterfte. 

 

Een overzicht van de gezondheidstoestanden in het model en een beschrijving van 

de events in het model is weergegeven in Tabel 9 en Tabel 10. 

 

Tabel 9. Overzicht gezondheidstoestanden in model 
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Tabel 10. Overzicht model events + definities 

 
 

Discussie modelstructuur en gezondheidstoestanden: 

-  De structuur van het model is ingewikkeld, waardoor het lastig te volgen en te 

controleren is. 

-  De basis van het model is de assumptie tussen de verlaging van de LDL-c 

waarde en reductie in CV events. Hier wordt nader op ingegaan in sectie 

2.8.1. 

2.7.2 Cyclusduur, cohortgrootte en modelinstroom 

In het model is een cyclusduur van één jaar toegepast. De cohortgrootte bestaat uit 

een simulatie van 1.000 patiënten.  

 

Modelinstroom 

Patiënten kunnen op verschillende plaatsen in het model starten. De 

gezondheidstoestand bij start hangt af van karakteristieken van de geselecteerde 

patiëntenpopulatie voor analyse (statine intolerante patiënten vs. statine tolerante 

patiënten; zie Tabel 2 in sectie 2.1). Gebaseerd op deze baselinekarakteristieken 

wordt het gesimuleerde cohort bij modelinstroom onderverdeeld in de relevante 

gezondheidstoestanden. 

 

De verdeling van patiënten in primaire versus secundaire preventie bij start van het 

cohort is gebaseerd op de proporties uit de bempedoïnezuur studies. Voor patiënten 

die al een CV event in de voorgeschiedenis hebben (bijv. de secundaire preventie 

patiënten) is de distributie van de patiënten over de CV events gebaseerd op de 

studie van Ward et al.[9] zie Tabel 11. Omdat er geen data is gevonden voor post-

TIA en post-SA, werd hiervoor 0 aangehouden. 

 

Tabel 11. Distributie van secundaire preventie patiënten bij modelinstroom, op 

leeftijd, geslacht en type CV event 

Sex Age (Years) Post-UA Post-MI Post-IS 

Male 40-54 16% 58% 26% 

55-64 14% 62% 24% 

65-74 20% 52% 28% 

75+ 19% 46% 35% 

Female 40-54 19% 43% 38% 

55-64 18% 43% 39% 

65-74 21% 42% 38% 
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75+ 25% 32% 43% 

Afkortingen: IS, ischaemic stroke; MI, myocardial infarction; SA, stable angina; TIA, transient ischaemic 

attack; UA, unstable angina 

 

Discussie modelinstroom: 

Er is gebruikgemaakt van een combinatie van bronnen voor de verdeling van de 

populatie bij modelinstroom. Zo is voor de onderverdeling van patiënten in de 

primaire vs. secundaire preventie gebruikgemaakt van de bempedoïnezuur studies, 

terwijl de distributie van patiënten met een CV event in de voorgeschiedenis (dus de 

secundaire preventie patiënten) is gebaseerd op de studie van Ward et al. Dit 

betreft echter een studie die is uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk (VK), waarvan 

het Zorginstituut zich afvraagt of het representatief is voor de Nederlandse 

patiëntenpopulatie. De registratiehouder heeft aangegeven dat de studie van Ward 

is gebruikt omdat dit een systematische literatuur review was van 31 

gerandomiseerde studies, wat een nauwkeurigere schatting oplevert dan gebruik 

maken van 1 of enkele studies. Vergelijking van de percentages patiënten met een 

historie van hartinfarct en beroerte in het model gebaseerd op de studie van Ward 

met twee Nederlandse populaties (zie Tabel 3) lieten zien dat percentages redelijk 

goed vergelijkbaar waren. In het model heeft 48% van de patiënten een hartinfarct 

doorgemaakt, terwijl dit in de twee Nederlandse studies 55% en 62% was. Voor 

beroerte was dit 30% in het model versus 21% en 36% voor de Nederlandse 

studies. 

2.7.3 Perspectief 

Volgens de richtlijnen dienen farmaco-economische evaluaties vanuit een 

maatschappelijk perspectief uitgevoerd en gerapporteerd te worden, waarbij alle 

kosten en baten, ongeacht wie de kosten draagt of aan wie de baten toevallen, in de 

analyse meegenomen worden. De analyse is vanuit het maatschappelijk perspectief 

uitgevoerd. 

2.7.4 Discontering 

Discontering is gedaan zoals geadviseerd in de richtlijnen voor farmaco-economisch 

onderzoek. Toekomstige kosten zijn gedisconteerd met 4% en toekomstige effecten 

zijn gedisconteerd met 1,5%. 

 

Conclusie analyse techniek: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de analyse techniek. 

2.8 Inputgegevens 

2.8.1 Transitiekansen  

 

CV risico’s 

De risico’s gebruikt in het model zijn gebaseerd op data van het VK. De 

registratiehouder onderbouwt deze keuze met referentie naar een eerder 

pakketadvies van ZIN,[28] met referentie naar een recente publicatie over SCORE2-

voorspellingsalgoritmen waarin het VK en Nederland zijn ingedeeld in dezelfde 

laagrisicocategorie voor gestandaardiseerde CVD sterfte,[29] en met referentie naar 

ontslagcijfers uit ziekenhuizen en gestandaardiseerde CVD sterftecijfers voor het VK 

en Nederland welke volgens de registratiehouder vergelijkbaar zijn.[30, 31] De 

registratiehouder heeft scenarioanalyses meegenomen waarin de CV risico’s lager 

zijn (10% en 20%), gezien werd aangegeven door Nederlandse klinische experts 

dat CV risico’s in Nederland lager zijn dan in het VK.[16]  

 

CV risico - primaire preventie 
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De registratiehouder rapporteert een 10-jaarsrisico van 30,3% op MI, beroerte of 

CV sterfte toe te passen voor primaire preventie patiënten met een hoog risico. Dit 

geldt echter alleen voor de statine intolerante populatie. Voor de statine tolerante 

populatie wordt gerekend met 29,4%. De registratiehouder heeft uitgelegd dat dit 

verschil wordt veroorzaakt omdat het 10-jaarsrisico een gewogen gemiddelde is van 

patiënten gegeven de verdeling naar geslacht en leeftijd, welke anders is voor 

statine-tolerante en statine-intolerante patiënten. De registratiehouder geeft aan de 

risicoscore te hebben geschat m.b.v. de QRISK3-tool: het gemiddelde van de 10-

jaars hoog risico op een fatale CV event uit de ESC richtlijn (7,5%; SCORE 5-10%) 

is gedeeld door de relatieve rate voor CV sterfte uit de studie van Ward et al. 

(2007). De relatieve rate die wordt gebruikt in de berekening lijkt een gewogen 

gemiddelde van de CV sterfte rate van mannen en vrouwen voor de 

leeftijdscategorieën 55-64 en 65-74 uit de studie van Ward et al. (2007) te zijn (zie 

‘support engine’ sheet in Excel model). Het Zorginstituut vraagt zich af waarom 

deze twee leeftijdscategorieën zijn gekozen als de basisleeftijd van de twee 

subpopulaties ≥65 jaar is. De registratiehouder heeft nader toegelicht dat de 

gemiddelde leeftijd van de modelpopulatie respectievelijk 65 of 66 jaar is. Het 

gemiddelde percentage voor de leeftijdscategorieën 55-64 en 65-74 jaar werd 

gebruikt om een modelpopulatie te hanteren met een gemiddelde leeftijd van 65-66 

jaar.  

 

Wat betreft de QRISK3 primaire preventie 10-jaarsrisico op MI, beroerte of CV 

sterfte (waarde: 30,3% of 29,4% gebaseerd op de gekozen baselinepopulatie); dit 

10-jaarsrisico wordt vervolgens omgezet in een jaarlijkse probability voor een 

event. Vervolgens is met deze probability het jaarlijkse probability geschat op één 

van de CV-uitkomsten (CV sterfte, IS, MI, UA, SA, TIA) door de jaarlijkse probability 

te vermenigvuldigen met het gewogen gemiddelde van de respectievelijke CV 

uitkomst rate en te delen door de gewogen gemiddelde van de 3 event rates (CV 

sterfte, IS en MI) zoals gerapporteerd in Tabel 12 hieronder. 
 
Tabel 12. Relatieve rates voor een CV event gebaseerd op de QRISK2 –primaire 
preventie 

 SA UA MI TIA IS CV Death 

Men  

40-54  0.5848  0.2038  0.5619  0.1143  0.2457  0.1924  

55-64  0.6406  0.1387  0.3359  0.1738  0.4023  0.2617  

65-74  0.3549  0.1376  0.2869  0.1658  0.4478  0.2653  

75-84  0.2952  0.1252  0.2488  0.1236  0.5301  0.2210  

85+  0.3175  0.1424  0.2760  0.0237  0.5208  0.2033  

Women  

40-54  0.813  0.293  0.200  0.400  0.573  0.228  

55-64  0.712  0.150  0.189  0.195  0.593  0.218  

65-74  0.300  0.077  0.180  0.108  0.567  0.254  

75-84  0.208  0.047  0.142  0.136  0.646  0.212  

85+  0.182  0.039  0.134  0.116  0.670  0.197  

CV = cardiovascular; IS = ischaemic stroke; MI = myocardial infarction; SA = stable angina; 
TIA = transient ischaemic attack; UA = unstable angina. 
Note: the distribution of MI, IS, and CV death sum to 1.00 as these are the events included in 
QRISK3. The other events (SA, UA, and TIA) have been calculated proportionately. 

 

CV risico - secundaire preventie 

Voor het bepalen van de CV event probabilities bij secundaire preventie in het model 

is grotendeels gebruikgemaakt van de THIN database, omdat volgens de 

registratiehouder risico score tools (bijv. QRISK3, SCORE) niet geschikt zijn voor 

patiënten die een eerder event hebben gehad. Nederlandse klinische experts hebben 

echter aangegeven dat de SMART tool juist voor de secundaire preventie populatie 
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is. Het Zorginstituut vindt dat de SMART tool geschikter is voor de berekening van 

het CV risico bij secundaire preventie voor de Nederlandse situatie.  

 

De THIN database betreft longitudinale data van huisartsengegevens in het VK. De 

jaarlijkse CV event probabilities per gezondheidstoestand staan gerapporteerd in 

Appendix 6.4. De registratiehouder geeft aan dat deze probabilities zijn aangewezen 

gebaseerd op de patiënten karakteristieken in de desbetreffende 

gezondheidstoestand. De event probabilities voor CV zijn gecorrigeerd voor leeftijd, 

diabetes, eerdere CV-events en LDL-C-spiegels. Het valt het Zorginstituut op dat de 

jaarlijkse CV event probabilities voor patiënten met versus zonder diabetes apart 

zijn gerapporteerd. De registratiehouder geeft aan dat de prevalentie van diabetes 

per CV risico categorie gebaseerd op de THIN data is gebruikt samen met de 

probabilities zoals gerapporteerd in Appendix 6.4 om tot probabilities te komen die 

voor de gehele modelpopulatie toegepast kunnen worden. Dit betekent dat hiermee 

een gewogen probability is berekend en toegepast in de gehele populatie. Verder 

vraagt het Zorginstituut zich af waarom de registratiehouder in de secundaire 

preventie populatie ervoor heeft gekozen om te corrigeren voor het voorkomen van 

diabetes onder de gezondheidstoestand, terwijl dit niet lijkt gedaan te zijn voor de 

CV risico’s van de primaire preventie (zie paragraaf hierboven). De registratiehouder 

heeft aangegeven dat dit kwam door een gebrek aan beschikbare gegevens. Voor 

het secundaire preventie cohort waren aparte risico's beschikbaar voor diabetes vs. 

geen diabetes. Deze gegevens waren helaas niet beschikbaar voor het primaire 

preventiecohort; de populatieprevalentie van diabetes werd echter impliciet 

meegenomen door berekening van het totale risico op basis van de definitie van 

hoog risico in de richtlijnen van de European Society of Cardiology. 

 

De registratiehouder heeft de data uit de THIN database gecorrigeerd voor 

ondercodering door alle risico’s 25% naar boven bij te stellen, gebaseerd op de 

uitkomsten in de studie van Herrett et al. (2013) waarin is gekeken naar MI events 

in een eerstelijnszorg database (Clinical Practice research database; CPRD).[32] 

Deze correctie is toegepast op alle niet fatale CV event risico’s gebaseerd op de 

THIN database.  

 

Voor het bepalen van de CV event risico’s voor de TIA gezondheidstoestanden is 

gebruikgemaakt van de studie van Ward et al. (2007), omdat er geen data 

beschikbaar was uit de THIN database.  

 

Verder is voor het bepalen van het risico op een TIA event voor de verschillende 

secundaire preventie gezondheidstoestanden gebruikgemaakt van CPRD (de ratio 

van TIA versus IS patiënten met een event in de voorgeschiedenis).  

 
Ten slotte is ook gecorrigeerd voor de prevalentie van HeFH. Hiervoor is 

gebruikgemaakt van een hazard ratio van 6.1 voor patiënten met HeFH met een 

event in de voorgeschiedenis.[33] Ook hier vraagt het Zorginstituut af waarom er is 

gekozen om dit voor de secundaire preventie wel te doen, maar niet voor de 

primaire preventie CV risico’s. De registratiehouder heeft toegelicht dat CV risico's 

voor primaire preventie in het model wel worden gewijzigd wanneer de HeFH 

subgroep analyse wordt geselecteerd. 

 

CV risico - correctie voor leeftijd en LDL-c 

De registratiehouder heeft voor de CV risico’s ook gecorrigeerd voor leeftijd en LDL-

c waarde.  

 

Voor leeftijd is een jaarlijkse toename van 3% van het risico op een niet-fatale CV 
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en 5% van het risico op CV sterfte toegepast.[34] Het Zorginstituut kan niet volgen 

hoe deze correctie is toegepast in het model, o.a. of dit alleen de secundaire 

preventie CV risico’s betreft (gezien de onderzochte populatie in de Wilson (2012) 

studie). Daarnaast is onduidelijk hoe de 3% en 5% zijn herleid uit de publicatie. Het 

Zorginstituut ontvangt graag nader toelichting over deze correctie in het model. De 

registratiehouder heeft nader toegelicht dat leeftijdscorrectie wordt toegepast voor 

zowel de primaire preventie van CV event risico's als voor de secundaire preventie 

van CV event risico’s en dat de correctiefactoren van 3% en 5% rechtstreeks zijn 

overgenomen uit NICE TA393 met verwijzing naar Wilson et al. 2012. Het blijft het 

Zorginstituut onduidelijk of deze leeftijdscorrectie voor primaire preventie dan pas 

na 10 jaar is toegepast (gezien het gebruik van de 10-jaars QRISK3-score voor het 

CV risico bij primaire preventie waarin ook rekening gehouden wordt met o.a. de 

leeftijd). 

 

Verder zijn de CV risico’s aangepast a.d.h.v. de LDL-c waarde op baseline. Hiervoor 

is gebruikgemaakt van de Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration (CTTC) 

meta-analyses.[35] 

 

Associatie tussen LDL-c verlaging en CV risico reductie 

Omdat de beschikbare studies van bempedoïnezuur geen CV uitkomsten hebben 

geanalyseerd, is LDL-c verlaging als surrogaat uitkomstmaat gebruikt in het model 

om het effect van bempedoïnezuur op CV uitkomsten te schatten (zoals benoemd in 

sectie 2.7.1). Andere lipidenmarkers zijn niet meegenomen. 

 

De registratiehouder geeft aan dat in het model twee opties worden gegeven om de 

associatie tussen LDL-c reductie en CV risico te bepalen: 

• Base case: de CTTC meta-analyses van statine studies[35] 

• Scenario: Een de novo meta-regressie uit 2019 dat de Navarese et al. 

(2018)[36] studie heeft geüpdatet  

 

De hazard ratio’s uit beide studies zijn omgezet om een rate ratio per 1 mmol/l 

verlaging van LDL-c toe te passen. De rate ratios zoals toegepast in het model zijn 

gerapporteerd in Tabel 13 hieronder. 

 

Het Zorginstituut merkt op dat de waarden van de de novo meta-regression zoals 

gerapporteerd in Tabel 13 niet overeenkomen met de waarden gerapporteerd in het 

model. Daarnaast ontbreekt de referentie naar de de novo meta-regressie. 

 

Tabel 13. Rate ratio’s voor CV events per mmol/l LDL-c reductie 

 Rate ratio per 1mmol LDL reduction  
Mean (CI) 

Source CTTC – 
preferred[35] 

Navarese 
2015[37] 

Navarese 
2018[36] 

De novo meta-
regression 

MI 0.76 (0.73-0.79) 0.64 (0.43-0.96) 0.85 (0.78-0.96) 0.74 (0.60-0.89) 

UA 0.76 (0.73-0.79) 0.64 (0.43-0.96) 0.85 (0.78-0.96) 0.80 (0.68-0.93) 

SA 1 1 1 1 

Revascularisation 0.76 (0.73-0.78) 0.64 (0.43-0.96) 0.89 (0.82-0.96) 0.78 (0.67-0.89) 

IS 0.80 (0.75-0.86) 0.64 (0.43-0.96) 0.99 (0.86-1.08) 0.84 (0.72-1.01) 

TIA 1 1 1 1 

CV death 0.88 (0.84-0.91) 0.64 (0.40-1.04) 0.89 (0.73-1.01) 0.81 (0.63-1.01) 

Afkortingen: CI, confidence interval; CTTC, Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration; CV, cardiovascular; 

IS, ischemic stroke; MI, myocardial infarction; SA, stable angina; TIA, transcient ischemic attack; UA, unstable 

angina  
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Verhoogde risico’s bij meerdere events 

Gebaseerd op de studie van Smolina et al. (2012)[38] is er in het model een 

verhoging van het CV sterfte risico toegepast met een factor van 1,5 voor alle post 

CV-event gezondheidsstatussen. De studie van Smolina et al. (2012) is uitgevoerd 

in Engeland en rapporteert dat het risico op sterfte na een herhaalde MI event 1,5 

keer zo hoog is dan dat van patiënten met een eerste MI event. Het Zorginstituut 

vraagt zich daarom af waarom deze kans ook is doorgetrokken naar het risico op 

andere events i.p.v. alleen het risico op CV sterfte (zie sheet ‘support_engine’). De 

registratiehouder heeft aangegeven dat de schatting uit de studie van Smolina et al. 

2012 de best beschikbare schatting werd geacht, en dat deze aanpak consistent is 

met NICE TA393. 

 

Niet CVD-gerelateerde sterfte 

Niet CVD-gerelateerde sterfte werd berekend door de totale mortaliteit rate naar 

leeftijd en geslacht per jaar te corrigeren met het percentage CVD-gerelateerde 

mortaliteit.[39-41] 

 

Staken van behandeling 

De registratiehouder heeft een jaarlijks stakingspercentage van 6,7% toegepast 

voor alle behandelarmen.[42] Dit is gebaseerd op een studie waarin het jaarlijkse 

stakingspercentage van evolocumab werd onderzocht. Het Zorginstituut vraagt zich 

af of dit is gedaan om de geëxtrapoleerde associatie tussen LDL-c reductie en het 

risico op CV events te corrigeren over de tijd, gezien Nederlandse experts hebben 

aangegeven dat dit effect over tijd verzwakt. Het Zorginstituut vraagt zich af of het 

terecht is om hetzelfde stakingspercentage aan te houden voor beide 

behandelarmen. Verder zou het totaal aantal pillen in de behandelcombinatie 

(ezetimib komt in aanvulling op de achtergrondmedicatie) mogelijk ook van invloed 

kunnen zijn op het stakingspercentage. Daarnaast worden er geen bijwerkingen 

meegenomen in het model, omdat die volgens de registratiehouder niet ernstig zijn. 

Het Zorginstituut vraagt zich daarom af wat de redenering is van het corrigeren 

voor het staken van behandeling. De registratiehouder heeft op verzoek van het 

Zorginstituut extra analyses uitgevoerd voor de scenario’s dat het 

stakingspercentage voor bempedoïnezuur 0% of twee keer zo hoog als de basecase, 

13.4%, zie Tabel 14 hieronder. 

 

Tabel 14. Extra scenarioanalyses - staken van behandeling 

 

 

Difference 

in costs 

Difference 

in LYs 

Difference 

in QALYs 

ICER 

(cost/LY) 

ICER 

(cost/QALY) 

Statin intolerant population 

Base case  €3,199 0.31 0.26 €10,191 €12,437 

No discontinuation BA €6,114 0.53 0.42 €11,521 €14,416 

Discontinuation BA 2 

times higher 

€1,834 0.21 0.17 €8,761 €10,491 

Population using the maximum tolerated dose of statins 

Base case  €4,617 0.14 0.10 €33,524 €46,342 

No discontinuation BA €7,440 0.22 0.16 €34,119 €47,576 

Discontinuation BA 2 

times higher 

€3,107 0.10 0.07 €32,300 €44,385 

Afkortingen: BA, bempedoic acid; ICER, incremental cost-effectiveness ratio; LY, life year; QALY, quality-

adjusted life year 

 

Discussie transitiekansen: 

- De berekeningen voor de primaire preventie CV risico’s gebaseerd op de 

QRISK3 tool zijn lastig te volgen in Excel, echter lijken correct te zijn 

uitgevoerd. Het Zorginstituut vraagt zich af of de inputs voor de berekening 
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van de QRISK3 score ook individueel (bijv. de 7,5%) zijn meegenomen in de 

sensitiviteitsanalyses. 

- Nederlandse klinische experts geven aan dat er ook Nederlandse CV risico 

tools bestaan, zo worden o.a. de volgende genoemd: U-prevent, SMART 

voor secundaire preventie, SCORE voor primaire preventie. Daarnaast geven 

de experts aan dat Nederlandse risico’s lager zijn dan de VK risico’s. De 

registratiehouder heeft scenarioanalyses uitgevoerd waarin de CV risico’s 

10% en 20% lager zijn t.o.v. de baseline. Deze scenario’s zijn gedraaid door 

de resultaten van de OWSA te bekijken voor de variabele “Risk factor – all 

risks” voor 10% onzekerheid en 20% onzekerheid. Voor deze analyses zijn 

alle risico’s op events voor primaire en secondaire preventie zoals 

weergegeven op de sheet “Default data, row 101 tot 139” met 

respectievelijk 10 of 20% verlaagd. 

- Transitiekansen zijn gebaseerd op VK data, o.a. de volgende bronnen: 

QRISK3-tool, Ward et al. (2007), THIN database 

- Het effect van bempedoïnezuur op CV uitkomsten is gebaseerd op de 

surrogaat uitkomstmaat LDL-c reductie. Hiervoor is gebruikgemaakt van de 

CTTC meta-analyse in de base case, en een de novo meta-regressie in de 

scenarioanalyse. De registratiehouder geeft aan dat de studie van Naverese 

et al. (2018) niet is gebruikt omdat de resultaten daarvan niet 

generaliseerbaar zijn voor de modelpopulatie omdat die een hogere 

gemiddelde baseline LDL-c waarde heeft. Echter, de registratiehouder geeft 

aan dat de CTTC meta-analyse is gebaseerd op patiënten die statines 

gebruiken. Echter, één van de subpopulaties in het model is statine-

intolerant. Het Zorginstituut vraagt zich af of hoe de afweging voor de keuze 

van CTTC in de basecase dan is gemaakt. Hoe generaliseerbaar zijn de 

resultaten hiervan voor de huidige analyse? De registratiehouder heeft 

toegelicht dat uit gepubliceerde literatuur de veronderstelling is 

overgenomen dat statine- en niet-statinetherapieën vergelijkbare 

frequentieverhoudingen voor cardiovasculaire events hebben per 

verandering in LDL-C waarde.[43] Daarnaast gaven klinische experts aan 

dat de CTTC-meta-analyse de meest geschikte van de beschikbare meta-

analyses was. Deze meta-analyse werd ook door andere HTA-instanties 

geschikt geacht. 

2.8.2 Utiliteiten 

De utiliteiten zoals toegepast in het model variëren a.d.h.v. de leeftijd en het 

voorkomen van CV events. De registratiehouder heeft hiervoor eerst o.b.v. Engelse 

populatiedata een baseline EQ-5D utiliteit waarde berekend voor patiënten met of 

zonder voorgeschiedenis van CVD. Vervolgens zijn deze waarden getransformeerd 

naar Nederlandse (NL) EQ-5D-3L waarden. Op de NL utiliteit waarden gecorrigeerd 

voor leeftijd en geslacht zijn vervolgens CV multipliers toegepast. Hieronder volgt 

een samenvatting van de berekening. 

 

De utiliteiten zoals gebruikt in het model zijn berekend a.d.h.v. de methode 

gerapporteerd in de studie van Ara en Brazier (2010).[44] Deze studie maakte 

gebruikt van gegevens van de 2003 en 2006 data van de Health Survey for 

England. Deze survey includeerde vragen over de geschiedenis van CVD en er werd 

een willekeurige steekproef gevraagd om de EQ-5D vragenlijst in te vullen. 

Preference-based gezondheidstoestand utiliteitswaarden voor een reeks van CVD 

gezondheidstoestanden werden geschat door gebruik te maken van gewichten die 

werden verkregen m.b.v. time trade-off valuaties vanuit de algemene Britse 

populatie. De studie omvatte regressie naar leeftijd voor zowel patiënten zonder een 

voorgeschiedenis of een CV event en voor de algemene populatie, wat een schatting 

van multipliers mogelijk maakte gebaseerd op leeftijd gecorrigeerde data. De 
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registratiehouder heeft vervolgens twee regressievergelijkingen toegepast voor het 

berekenen van de EQ-5D utiliteit van patiënten die wel of geen CVD in de 

voorgeschiedenis hebben gehad, afgeleid van de studie van Ara en Brazier (2010), 

zie Tabel 15. Vervolgens zijn de verkregen utiliteiten geconverteerd naar 

Nederlandse EQ-5D-3L utiliteiten door een soortgelijke benadering aan te houden 

als de methode gerapporteerd door van Hout et al. (2012)[45] voor conversie van 

EQ-5D-5L naar EQ-5D-3L (zie Tabel 15). Ten slotte zijn cardiovasculaire multipliers 

toegepast in de utiliteiten getransformeerd naar Nederlandse geslacht- en leeftijd 

gecorrigeerde baseline utiliteiten. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen acute 

(0-1 jaar post CV event) en chronische disutiliteiten (>1 jaar post CV event). Deze 

zijn gebaseerd op de waarden gerapporteerd in Ara en Brazier (2010) voor 

respectievelijk events <12 maanden geleden en events >12 maanden geleden.[44] 

Voor de TIA gezondheidstoestanden, is de studie van Luengo-Fernandez et al. 

(2013)[46] gebruikt als bron. Een overzicht van deze leeftijd gecorrigeerde 

cardiovasculaire multipliers zoals toegepast in het model zijn te vinden in Appendix 

6.1, Tabel 35. 

 

Tabel 15. Overzicht formules gebruikt voor berekening utiliteiten 

Berekening formule 

EQ-5D utiliteit – geen CVD in VG = 0.9454933 + 0.0256466 × male − 0.0002213 × age 

− 0.0000294 × age2 

EQ-5D utiliteit – wel CVD in VG = 0.9508566 + 0.0212126 × male − 0.0002587 × age 

− 0.0000332 × age2 

Transformatie naar NL utiliteit = 0.1519 + utility_UK * 0.8246 

Afkortingen: CVD, cardiovasculaire ziekte; NL, Nederland; VG, voorgeschiedenis 

 

Discussie utiliteiten: 

Er is geen kwaliteit van leven data beschikbaar uit de CLEAR studies. De 

registratiehouder heeft de methode van Ara en Brazier (2010) gebruikt om de 

utiliteiten te berekenen die worden toegepast in het model. Deze studie wordt wel 

vaker gebruikt in economische modellen voor CVD. De basis utiliteitsdata gebruikt in 

het model is daarmee dus gebaseerd op de Engelse populatie, welke 

getransformeerd is naar NL EQ-5D-3L data. Het Zorginstituut vraagt zich af of deze 

patiëntenpopulatie voldoende representatief is voor de Nederlandse 

patiëntenpopulatie. De registratiehouder onderbouwt deze keuze te hebben 

gemaakt vanwege het ontbreken van gedetailleerde NL utiliteitdata dat geschikt is 

om toe te passen in het economische model van de registratiehouder (o.a. leeftijd, 

geslacht, CV geschiedenis). Daarnaast vraagt het Zorginstituut zich af of het een 

correcte uitvoering is om eerst de basisutiliteit te transformeren naar het NL tarief, 

en daar vervolgens CV multipliers op toe te passen welke weer gebaseerd zijn op de 

Engelse populatie. De registratiehouder heeft hierover het volgende toegelicht: 

wanneer de correctie naar het Nederlandse tarief pas toegepast wordt na toepassen 

van de CV multipliers, verandert de relatieve verhouding tussen utiliteit met en 

zonder CV event. Omdat de relatieve verhoudingen, de CV multipliers, gebaseerd 

waren op gepubliceerde data is ervoor gekozen om deze constant te houden en de 

correctie dus als eerste toe te passen. Verder geeft het Zorginstituut waar mogelijk 

voorkeur aan EQ-5D-5L data. Daarnaast vraagt het Zorginstituut zich af of de 

meerdere correcties die zijn uitgevoerd op de CV risico’s ook vertaald zijn naar de 

utiliteiten? De registratiehouder heeft aangegeven dat voor het berekenen van de 

utiliteiten niet meerdere correcties zijn uitgevoerd. Ook valt het op dat de 

utiliteitwaarde van patiënten zonder eerdere CV event die een SA of UA event <12 

maanden geleden doormaken, een lagere utiliteitwaarde hebben dan een patiënt 

zonder eerdere CV event die een IS<12 maanden geleden heeft doorgemaakt (zie 

Tabel 35). Het Zorginstituut vraagt zich af hoe klinisch plausibel dit is. De 
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registratiehouder heeft toegelicht dat de studie die gebruikt is om de CV multipliers 

te berekenen een lagere utiliteit rapporteerde voor SA en UA dan voor IS in het 

eerste jaar na het event. Als gevolg daarvan zijn de CV multipliers voor SA en UA 

lager dan voor SA.  

2.8.3 Bijwerkingen 

Bijwerkingen zijn niet meegenomen in het model, omdat deze niet significant vaker 

voorkwamen in de bempedoïnezuur arm versus de placebo arm in de fase III 

studies van bempedoïnezuur. Nederlandse klinische experts hebben aangegeven 

weinig bijwerkingen te verwachten.[16]  

2.8.4 Kosten  

Uitgaande van het maatschappelijk perspectief kunnen er drie kostencategorieën 

worden onderscheiden, namelijk kosten binnen de gezondheidszorg, kosten van 

patiënten en familie en kosten in andere sectoren.  

 

De registratiehouder heeft kosten binnen de gezondheidszorg, patiënt en 

familiekosten, en kosten in andere sectoren meegenomen in het model. Indirecte 

medische kosten ten gevolge van gewonnen levensjaren zijn meegenomen in een 

scenarioanalyse. 

 

De kosten zijn uitgedrukt in euro’s en gecorrigeerd voor inflatie voor het jaar 2020. 

 

Kosten binnen de gezondheidszorg 

Binnen de kostencategorie kosten binnen de gezondheidzorg vallen twee soorten 

kosten. De eerste soort kosten bestaat uit alle zorgkosten die rechtstreeks verband 

houden met of beïnvloed worden door de preventie, diagnostiek, therapie, 

revalidatie en verzorging van de ziekte of behandeling. De kosten van de 

behandeling van bijwerkingen van een interventie behoren ook in deze 

kostencategorie. De tweede soort kosten bestaat uit alle zorgkosten die zich 

voordoen in gewonnen levensjaren, ook wel bekend als indirecte medische 

kosten. Het betreft hier alle medische kosten die optreden als gevolg van het 

levensverlengende effect van een interventie. Wanneer een interventie de 

levensduur verlengt, leidt dit normaal gesproken tot additionele zorgkosten. Dit 

kunnen kosten zijn die gerelateerd zijn aan de ziekte, maar dit kunnen ook kosten 

zijn geen directe relatie hebben met de ziekte. De indirecte medische kosten dienen 

meegenomen te worden in een scenario analyse. 

 

Medicijn- en administratiekosten 

De prijs voor bempedoïnezuur en de combinatietablet bempedoïnezuur/ezetimib zijn 

door de registratiehouder verstrekt. De prijs van de overige medicijnen zijn 

gebaseerd op de gegevens van www.medicijnkosten.nl (oktober 2021), waarbij is 

gecorrigeerd voor 9% BTW.[47] Voor het bepalen van de kosten van statines, is een 

gemiddelde prijs berekend gebaseerd op de aanbevolen dosering volgens het CVRM 

richtlijn en het farmacotherapeutisch kompas per type statine (atorvastatine, 

rosuvastatine, simvastatine). Vervolgens zijn de jaarlijkse kosten voor statines 

berekend door de aanbevolen dosering per type statine te combineren met de 

proportie patiënten per type statine gebaseerd op geneesmiddeleninformatiebank 

(GIP) data.[48]  

 

Daarnaast zijn apotheekkosten berekend waarbij een prijs van €6,25 per 3 

maanden is aangehouden, wat neerkomt op €25 per jaar.[49] 

 

Een overzicht van de medicijnkosten zoals gebruikt in het model zijn weergegeven 

in Tabel 16 hieronder. 

http://www.medicijnkosten.nl/
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Tabel 16. Medicijnkosten 

Drug name Dose Annual costs in 
euro 

% Users 

Bempedoic acid (Daily) 180 mg €673.70 N/A 

FDC bempedoic acid/ezetimib 
(Daily) 

180 mg €657.08 N/A 

Ezetimib (Daily) 10 mg € 16.62 N/A 

Alirocumab (bi-weekly) 75-150 mg €5,265.52 N/A 

Evolocumab (bi-weekly) 140 mg €5,038.84 N/A 

Atorvastatin (Daily) 20mg  €6.65 31.2% 

Rosuvastatin  (Daily) 10mg  €9.97 17.4% 

Simvastatin (Daily) 40mg €6,65 51.4% 

Average cost statinsa  €7.94  

Afkortingen: FDC, fixed-dose combination; N/A, not applicable 

 

Discussie medicijnkosten: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de berekening van de gemiddelde kosten voor 

statines, gezien het farmacotherapeutisch kompas aangeeft dat de drie statines 

zoals meegenomen in de berekening (atorvastatine, rosuvastatine, simvastatine) de 

voorkeur hebben.[50] De GIP databank is inmiddels wel geactualiseerd met data uit 

2020 (respectievelijk 33%, 19% en 48%), echter heeft dit weinig impact op de 

totale kosten.[51] 

 

Monitoringskosten 

Voor de berekening van de monitoringskosten heeft de registratiehouder 

aangenomen dat monitoring voor patiënten die bempedoïnezuur ontvangen gelijk is 

aan monitoring van patiënten die met vergelijkende therapieën worden behandeld, 

omdat bempedoïnezuur als toevoeging aan achtergrondtherapie wordt gegeven. 

Echter, zijn de monitoringkosten voor bempedoïnezuur behandeling levenslang 

meegenomen. De monitoring van patiënten in de stabiele fase is gebaseerd op 

expert opinie, waarbij is aangenomen dat monitoring in het eerste jaar na een CV 

event twee keer zo hoog is. Verder is rekening gehouden met reiskosten van €3,70 

per bezoek voor de monitoringskostencategorieën huisartsbezoek en prikafspraak. 

 

Tabel 17. Overzicht monitoringskosten 

Resource use 1st 
Year 

Subsequent 
years 

Source Cost Source 

Routine appointments      

To take blood sample 
(with healthcare 
assistant) 

2 1 Expert 
opinion 

€6.20 https://www.diagno
stiekvooru.nl/tarieve
n 

GP appointment 2 1 Expert 
opinion 

€36 Costing manual[49] 

      

Blood test      

Total cholesterol 2 1 Expert 
opinion 

€1.75 https://www.diagno
stiekvooru.nl/tarieve
n 

HDL cholesterol 2 1 Expert 
opinion 

€2.34 https://www.diagno
stiekvooru.nl/tarieve
n 

Liver transaminase 
(ALT or AST) 

2 1 Expert 
opinion 

€1.88 https://www.diagno
stiekvooru.nl/tarieve
n 

Total annual monitoring costs, first year €96.43  

Total annual monitoring costs, subsequent years €48.17  

https://www.diagnostiekvooru.nl/tarieven
https://www.diagnostiekvooru.nl/tarieven
https://www.diagnostiekvooru.nl/tarieven
https://www.diagnostiekvooru.nl/tarieven
https://www.diagnostiekvooru.nl/tarieven
https://www.diagnostiekvooru.nl/tarieven
https://www.diagnostiekvooru.nl/tarieven
https://www.diagnostiekvooru.nl/tarieven
https://www.diagnostiekvooru.nl/tarieven
https://www.diagnostiekvooru.nl/tarieven
https://www.diagnostiekvooru.nl/tarieven
https://www.diagnostiekvooru.nl/tarieven
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Discussie monitoringskosten: 

Uit de input van de Nederlandse klinische experts komt naar voren dat patiënten 

jaarlijks ook een medisch specialist bezoeken. Dit is niet meegenomen in de 

monitoringskosten. De registratiehouder heeft toegelicht dat is gekozen om in de 

analyses alleen kosten voor huisartsbezoeken mee te nemen voor monitoring, 

omdat de huisarts de hoofdbehandelaar is. Wel heeft de registratiehouder extra 

scenarioanalyses gedraaid, waaruit blijkt dat de impact van inclusie van kosten voor 

een bezoek aan de medisch specialist op de ICERs minimaal is. 

 

Kosten gezondheidstoestanden 

Voor de gezondheidstoestanden in het model die gerelateerd zijn aan een CV event, 

worden gezondheidstoestandkosten toegerekend. Deze kosten zijn apart bepaald 

voor het 1e jaar na een CV event en daarna. De kosten voor na het 1e jaar worden 

jaarlijks toegepast voor de rest van het leven van de patiënt of totdat een andere 

CV event plaatsvindt. 

 

Tabel 18. Overzicht kosten per CV event gezondheidsstatus 
 

Cost (€) Source 

High risk (no event) 0 Zero cost was used in the model 

MI <1 year 5576 Soekhlal et al. (2013)[52] 

MI 1-2 years 2323 Vaidya et al. (2014)[53] 

MI >2 years 2323 Vaidya et al. (2014)[53] 

SA <1 year 9086 NICE CG181 2016[10] 

SA 1-2 years 284 NICE CG181 2016[10] 

SA >2 years 284 NICE CG181 2016[10] 

UA <1 year 3890 NICE CG181 2016[10] 

UA 1-2 years 506 NICE CG181 2016[10] 

UA >2 years 506 NICE CG181 2016[10] 

Revascularisation 5842 ZIN Pakketadvies evolocumab[28] 

IS <1 year 5917 Buisman et al. 2015[54] 

IS 1-2 years 2185 Buisman et al. 2015[54] 

IS >2 years 2185 Buisman et al. 2015[54] 

TIA <1 year 2743 Buisman et al. 2015[54] 

TIA 1-2 years 652 Buisman et al. 2015[54] 

TIA >2 years 652 Buisman et al. 2015[54] 

CV death 0 Assumed zero in the model to be conservative, scenario 
with costs for CV death 

Afkortingen: CV, cardiovasculair; IS, ischemic stroke; MI, myorcardial infarction; NICE, National Institute for 

Health and Care Excellence; SA, stable angina; TIA, transcient ischemic attack; UA, unstable angina; ZIN, 

Zorginstituut Nederland 

 

Discussie kosten gezondheidsstatus: 

Het Zorginstituut vraagt zich af of er mogelijk dubbeltelling zou kunnen optreden 

gezien er ook monitoringskosten worden meegenomen als aparte kostencategorie. 

De registratiehouder heeft toegelicht dat de studies van Soekhlal en Buisman die 

zijn gebruikt als bronnen voor de kosten van MI, IS en TIA alleen ziekenhuiskosten 

hebben meegenomen. Het risico op dubbeltelling voor deze schattingen lijkt dus 

klein. Ook heeft de registratiehouder extra scenarioanalyses uitgevoerd waarin 

monitoringskosten niet zijn meegenomen, waaruit blijkt dat de impact op de ICERs 

minimaal is. Verder wil het Zorginstituut benoemen dat, gezien voor SA en UA een 

VK bron is gebruikt, de voorkeur uitgaat naar Nederlandse bronnen voor 

kostendata. Daarnaast heeft het Zorginstituut de kosten voor SA en UA niet kunnen 

verifiëren. 
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Patiënt en familiekosten 

Patiënt en familiekosten zijn kosten die optreden buiten de formele gezondheidszorg 

maar die de patiënt en de familie zelf maken en die een directe relatie hebben met 

de ziekte of behandeling. 

 

Mantelzorgkosten 

Mantelzorgkosten zijn meegenomen voor de CV event gezondheidstoestanden. 

Hierbij is onderscheid gemaakt in het aantal uren mantelzorg per week voor het 1e 

jaar na een CV event en daarna. Er is gerekend met mantelzorgkosten van €15,14 

per uur.[49] Voor de IS event zijn de mantelzorguren in het 1e jaar na het event 

gebaseerd op studie van Exel et al. (2004),[55] en op de studie van Eeden et al. 

(2015)[56] voor daarna. Voor de MI event zijn de mantelzorguren gebaseerd op een 

Franse studie (Rabier et al. (2019))[57] vanwege het ontbreken van Nederlandse 

data. Hierbij is de assumptie gemaakt dat na het 1e jaar het aantal uren mantelzorg 

50% is van het eerste jaar. Voor de SA en UA events zijn hetzelfde aantal uren 

mantelzorg aangehouden als voor MI. Voor de TIA event is aangenomen dat er geen 

mantelzorgkosten worden gemaakt. 

 

Tabel 19. Mantelzorgkosten 

 Informal care 
use 

Hours per day 

Source Total annual 
costs for 

informal care 

IS, year 1 3.4 Exel 2004 €18,802 

IS, > year 1 1.6 Van Eeden 2015 €8,848 

MI, year 1 2.2 Rabier et al. 2019 €12,166 

MI, > year 1 1.1 Assumption €6,083 

SA, year 1 2.2 Rabier et al. 2019 €12,166 

SA, > year 1 1.1 Assumption €6,083 

UA, year 1 2.2 Rabier et al. 2019 €12,166 

UA, > year 1 1.1 Assumption €6,083 

TIA, year 1 0 Assumption €0 

TIA, > year 1 0 Assumption €0 

Afkortingen: IS, ischemic stroke; MI, myocardial infarction; SA, stable angina; TIA, transcient ischemic 

attack; UA, unstable angina 

 

Discussie mantelzorgkosten: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de berekening van de mantelzorgkosten. 

 

Reiskosten 

Zoals benoemd in de paragraaf over de monitoringskosten, zijn reiskosten gerekend 

voor een bezoek aan de huisarts en voor bloedprikken. Hiervoor is de gemiddelde 

afstand van 1,1 km aangenomen voor de huisartsenpraktijk, en is gerekend met 

reiskosten van €0,21/km en gemiddelde parkeerkosten van €3,24 per bezoek.[49] 

Dit komt neer op reiskosten van €3,70 per bezoek. Er zijn geen reiskosten berekend 

voor de CV event gezondheidsstatus kosten omdat deze zijn gebaseerd op de 

literatuur. 

 

Discussie reiskosten: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de berekening van de reiskosten. 

 

Kosten in andere sectoren 

Productiviteitsverliezen zijn niet meegenomen omdat de modelpopulatie 65 jaar is 

voor de statine-intolerante populatie en 66 jaar voor de statine tolerante populatie. 

Volgens de website van de Rijksoverheid was de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 66 

jaar en 4 maanden.[58] Het Zorginstituut kan zich daarom vinden in de 
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conservatieve aanname van de registratiehouder. 

2.8.5 Modelaannames 

In Tabel 20 worden de aannames weergegeven zoals gerapporteerd door de 

registratiehouder. 
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Tabel 20. Overzicht aannames model 

Assumption Source/Paragraph 
with further 
explanation 

dossier 
manufacturer 

General   

The model adopts a lifetime horizon, as per Dutch guideline. 
Alternative model horizons (1, 5, and 10 years) were evaluated in 
scenario analyses. 

Guidelines/ 2.5 and 
2.10 

The discount rates applied are 4% for costs and 1.5% for effects. Guidelines/ 2.6 

Assumptions on daily medication doses are based on guidelines. 2.8.3 

Patient characteristics  

Patients enrolled in the bempedoic acid trials are representative for 
the Dutch population with respect to their characteristics that 
influence model outcomes 

Experts/ 2.1 

Comparators  

The comparator used in the analysis is representative of the 
standard of care in the Dutch patient population 

Experts/ 2.3 

CV risks for secondary prevention  

Because of undercoding in registries, event risks were adjusted with 
plus 25% 

Herret et al./ 2.8.2.1 

Treatment efficacy  

Treatment effect at 12 weeks as observed in the trials is maintained 
over time 

Experts/ 2.7.2, 4.1 

Multiple events  

Baseline probability of CV death in all post-event health states for 
the CV-populations is increased by a factor of 1.5 in case of multiple 
events 

Smolina et al./ 
2.8.2.1 

Adverse events  

The incidence of adverse events was assumed to be zero based on 
expert opinion 

Experts/ 2.8.2.1 

Mortality  

Non-cardiovascular mortality in the Dutch general population is 
representative for non-cardiovascular mortality in the Dutch 
population with hypercholesterolaemia or mixed dyslipidaemia.  

2.8.2.1 

Utilities  

Utilities of health states were assumed to be dependent only on the 
health states and independent of treatment arms. 

2.8.2.2 

Healthcare costs  

The costs of routine monitoring is assumed to be the same 
regardless of the treatment received. 

Experts/ 2.8.2.3 

Assumptions for resource use are based on clinical expert opinion. 
However, the responses of the clinical experts varied. The option 
which summarized the answers of all clinical experts best was 
chosen for the base case analysis. 

Experts/ 2.8.2.3 

A standard error (SE) equal to 20% of the mean value was used for 
cost parameters for which no parameter uncertainty was known. 

2.10.2 

Patient and family costs  

Travel costs were only included for routine monitoring, not for event 
costs, because the latter were obtained from the literature.  

2.8.2.3 

Travelling expenses were added to the routine monitoring costs. We 
assumed that 50% of the patients travel by car and 50% travel by 
public transports. 

2.8.2.3 

Costs in other sectors  

Productivity costs were not included in the base case analysis 
because the average age of the target population is above 
retirement age.  

2.8.2.3 
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2.9 Validatie 

2.9.1 Validatie van het conceptuele model 

Tijdens de ontwikkelingsfase van het economisch model, is klinische en 

economische expertinput gevraagd om klinische en economische validiteit te 

verkrijgen. Hiervoor zijn twee adviesraadbijeenkomsten gehouden in november 

2019: 1 adviesraad voor het VK met 5 experts (klinische experts en health 

technology assessment (HTA) experts), en 1 adviesraad voor Europa met 9 klinische 

experts. Tijdens deze bijeenkomsten is het volgende bediscussieerd: de 

modelstructuur, de vergelijkende behandeling en positie in het behandelalgoritme, 

de methodologie van de NMA en de de novo meta-regressie, de selectie van de 

meta-analyse voor de associatie tussen LDL-c verlaging en CV risico in de basecase 

analyse, validatie van het zorggebruik en kosten zoals meegenomen in het model. 

Voor de Nederlandse adaptatie van het model zijn 5 Nederlandse klinische experts 

gevraagd naar feedback over de modelstructuur, de inputs en de assumpties in het 

model. 

 

Daarnaast heeft de registratiehouder het economisch model vergeleken met andere 

modellen gebruikt in eerdere NICE submissies voor ezetimib, alirocumab en 

evolocumab. Daarnaast is voor de Nederlandse adaptatie van het model vergeleken 

met de ZIN pakketadviezen voor alirocumab en evolocumab. 

2.9.2 Validatie van de input data 

Zie hierboven. 

2.9.3 Technische validatie 

Quality control is uitgevoerd door een onafhankelijke Health Economics Research 

groep.  

2.9.4 Output validatie 

Externe validatie is uitgevoerd door te vergelijken met de algemene populatie data. 

 

Discussie validiteit: 

De registratiehouder heeft een uitvoerige validatie beschreven in het aangeleverde 

technisch rapport van het model. De Nederlandse expert input is aangeleverd in het 

technische rapport en geverifieerd door het Zorginstituut. De overige validaties 

kunnen niet geverifieerd worden vanwege het ontbreken van de referenties. 

2.10 Gevoeligheids- en scenarioanalyses 

In een gevoeligheidsanalyse wordt nagegaan wat de impact is van de variabelen op 

de resultaten en wordt de robuustheid van de resultaten vastgesteld. In geval van 

een modelstudie waaraan aannames ten grondslag liggen is per definitie sprake van 

onzekerheid en is het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses een vereiste. 

2.10.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 

De parameters meegenomen in de univariate gevoeligheidsanalyses (OWSA) 

werden systematisch en onafhankelijk gevarieerd met ±20% van de gemiddelde 

waarde van de parameter in de basecase. Paramaters die zijn meegenomen in de 

OWSA zijn baseline patiëntenkarakteristieken, het behandeleffect in LDL-c reductie, 

risico’s, associaties tussen LDL en CVD, stakingspercentages, utiliteiten en 

multipliers, jaarlijkse behandelkosten, monitoringskosten en 

gezondheidstoestandkosten. Een overzicht van de meegenomen parameters is 

weergegeven in sectie 6.3. 
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2.10.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 

Tabel 36 in sectie 6.2 geeft de parameters weer die opgenomen zijn in de PSA en de 

bijbehorende kansverdelingen. Indien beschikbaar, werden standaardfouten (SE) 

gebruikt zoals gerapporteerd in de referentie. Wanneer dit niet bekend was, werd 

aangenomen dat de SE gelijk was aan 20% van de gemiddelde waarde. Voor 

risico’s, kansen en utiliteiten parameters werd gebruikgemaakt van de bèta-

distributie, voor CV risico reducties in relatie tot LDL-c werd de lognormale 

distributie aangehouden, en voor kosten de gamma distributie.  

2.10.3 Scenarioanalyses 

De scenarioanalyses die zijn uitgevoerd zijn schematisch weergegeven in Tabel 21. 

 

Tabel 21. Overzicht scenarioanalyses 

Parameters Scenarios 

Time horizon 1. 1-year time horizon 
2. 5-year time horizon 
3. 10-year time horizon 

Treatment effectiveness Based on BA-studies head-to-head RCT instead of NMA 

CV risks 
1. Dutch risks are 10% lower than UK risks 
2. Dutch risks are 20% lower than UK risks 

Relation LDL and CVD risk Based on updated meta-regression of Navarese et al. (2018) 

Discontinuation of treatments 1. No discontinuation  
2.Two times higher discontinuation 

Cost scenarios 1. Inclusion CVD death costs (€1,893) 
2. Include future unrelated healthcare costs 
3. Health care perspective, excluding informal care costs, 

future unrelated costs and societal costs 

BA+EZE fixed dose 
combination 

The same efficacy data was used, but the price of the FDC of 
BA+EZE was used. 

Comparator PCSK9-inhibitors For subgroups of patients eligible for PCSK9 inhibitors BA 
was compared to the PCSK9-inhibitors alirocumab. Efficacy 
of alirocumab was obtained from the NMA. Four high-risk 
populations were used:  

1. 1. Patients with HeFH 
2. 2. Patients with recurrent cardiovascular events 
3. 3. Patients with diabetes and at least one CV event 
4. 4. “Statin intolerant” patients with history of CV event 

Afkortingen: BA, bempedoic acid; CV, cardiovascular; CVD, cardiovascular disease; EZE, ezetimib; FDC, 

fixed-dose combination; HeFH, heterozygous familial hypercholesterolemia; LDL, low-density lipoprotein; 

NMA, network meta analysis; RCT, randomized controlled trial; UK, United Kingdom 

2.10.4 Subgroep analyses 

Modelanalyses werden afzonderlijk uitgevoerd voor verschillende belangrijke 

subgroepen die in het model waren opgenomen: 

- CV event in de voorgeschiedenis (ja/nee) 

- HeFH (ja/nee) 

- Diabetes (ja/nee) 

- Herhaalde events (ja/nee) 

- Patiënten met LDL ≥ 2,59 mmol/l 

 

De eerste vier subgroep analyses werden uitgevoerd met behulp van de 

patiëntkenmerken van de baseline zoals eerder beschreven (zie sectie 2.1), waarbij 

de respectieve subgroep parameter werd gewijzigd naar 0 of 100%. In de vijfde 

subgroep analyse wordt de gemiddelde LDL-C waarde gebruikt van de populatie 

wanneer alleen patiënten met een LDL-C boven de 2.59 mmol/L zouden worden 

meegenomen in de analyse. 
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2.10.5 Value Of Information (VOI) analyse 

Er bestaan meerdere bronnen van onzekerheid betreffende het farmaco-economisch 

model, welke gedeeltelijk zijn meegenomen in de PSA. Door deze onzekerheid 

bestaat er een kans dat het verkeerde besluit wordt genomen omtrent de 

vergoeding van bempedoïnezuur. Een verkeerd besluit kan betekenen dat er QALYs 

verloren gaan, extra kosten worden gemaakt, of beide. De consequentie van een 

verkeerd besluit kan uitgedrukt worden in de vorm van extra kosten per patiënt en 

vervolgens in de kosten voor de gehele patiëntenpopulatie. Deze kosten van 

onzekerheid voor de gehele populatie kunnen worden uitgedrukt als de populatie 

Expected Value of Perfect Information (EVPI). Deze waarde is een combinatie van 

verloren QALYs en/of extra kosten, beide in geld uitgedrukt. 

 

Conclusie validatie en gevoeligheidsanalyses: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in de validatie en de gevoeligheidsanalyses. 

2.11 Literatuurstudie 

De registratiehouder heeft een systematische literatuur review (SLR) uitgevoerd om 

alle relevante kosteneffectiviteitsstudies van 2015 tot 2019 te identificeren. Er 

werden 26 publicaties geïdentificeerd, waaronder 4 HTA submissies. Hiervan waren 

er 22 KUA’s en 4 KEA’s. Geen van de gepubliceerde economische evaluaties 

evalueerde bempedoïnezuur. De registratiehouder heeft de SLR geüpdatet om alle 

kosteneffectiviteitsstudies gepubliceerd tot 2021 te identificeren. Een overzicht van 

de Nederlandse studies geïdentificeerd in de SLR is weergegeven in Tabel 22. Alleen 

één van deze studies was een KUA dat een ICER rapporteerde. 

 

Tabel 22. Overzicht Nederlandse studies 

Author Study type Indication Outcomes 

Witte et al. 2021[59] Cost analysis Anticoagulation in 
embolic stroke  

No outcomes of interest 

Stam-Slob et al. 2018[17] Cost utility 
analysis 

PCSK9 inhibition high 
risk CVD 

ICER: €78,485/QALY  

Oemrawsingh et al. 
2019[60] 

Case-mix 
model, PRO 

Ischemic stroke No outcomes of interest 

Hagen et al. 2015[61] Comparative 
effectiveness 

Acute Myocardial 
Infarction 

No outcomes of interest 

Afkortingen: CVD, cardiovascular disease; ICER, incremental cost-effectiveness ratio; PRO, patient reported 

outcomes; QALY, quality-adjusted life years 

 

Daarnaast is zoals beschreven in sectie 2.4 een NMA uitgevoerd. In Tabel 23 is een 

overzicht gegeven van de pivotal CLEAR studies. 
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Tabel 23. Overzicht pivotal CLEAR studies 

1e auteur, jaar van 

publicatie 

Onderzoeksopzet Aantal patiënten Patiëntkenmerken Interventie en controle Follow-

upduur 

Belangrijkste uitkomstmaten 

CLEAR Wisdom 

Goldberg et al. 

2019[12] 

Multicenter, 

gerandomiseerde, 

dubbelblinde, placebo-

gecontroleerde, fase 3 

studie [ITT] 

N = 779 • Volwassenen met een hoog 

cardiovasculair risico vanwege ASCVD, 

HeFH of beiden  

• Maximaal tolereerbare, stabiele 

doseringen lipidenverlagende therapie, 

gedefinieerd als een maximaal 

getolereerde dosis statine alleen of in 

combinatie met andere geregistreerde 

lipidenverlagende behandelingen. 

• Nuchtere LDL-c-waarden ≥2,6 mmol/l 

bij het eerste screeningsbezoek en ≥1,8 

mmol/l 1 week voor randomisatie.  

180 mg bempedoïnezuur 

(n=522) 

 

Placebo  

(n=257) 

 

52 weken Primair eindpunt: 

• % verandering in LDL-c-waarde van 

baseline tot week 12 

 

Secundaire eindpunten: 

• % verandering in LDL-c-waarde van 

baseline tot week 24 

• % verandering in non-HDL-c, totaal 

cholesterol, apoB en hsCRP van baseline 

tot week 12 

• Absolute verandering van baseline tot 

week 12 en 24 in LDL-c 

CLEAR Harmony Ray 

et al. 2019[13] 

Multicenter, 

gerandomiseerde, 

dubbelblinde, placebo-

gecontroleerde, fase 3 

studie [ITT]. 

N = 2230 • Volwassenen met ASCVD, HeFH, of 

beiden. 

• Stabiele doses van maximaal 

tolereerbare statinetherapie alleen of in 

combinatie met andere 

lipidenverlagende therapieën voor ten 

minste 4 weken voor screening. 

• Nuchtere LDL-c waarde ≥1,8 mmol/l 

tijdens de 2-weken durende screening. 

 

180 mg bempedoïnezuur 

(n=1488) 

 

Placebo 

(n=742) 

 

52 weken Primair eindpunt 

• Veiligheid 

 

Belangrijkste secundaire eindpunten 

• % verandering in LDL-c waarde ten op 

week 12 opzichte van baseline 

• % verandering in non-HDL-c, totaal 

cholesterol, apoB en hsCRP waarden op 

week 12 ten opzichte van baseline 

CLEAR Tranquility 

Ballantyne et al., 

2018[14] 

Multicenter, 

gerandomiseerde, 

dubbelblinde, placebo-

gecontroleerde, fase 3 

studie ITT] 

N = 269 • Volwassenen met een geschiedenis van 

statine-intolerantie, en niet meer dan 

een lage dosis statinetherapie (wat ook 

een statine kon zijn) en die extra LDL-c 

verlaging nodig hadden. 

• LDL-c waarde bij screening ≥2,6 

mmol/l. 

180 mg bempedoïnezuur 

(n=181) 

 

Placebo 

(n=88) 

12 weken Primair eindpunt 

• % verandering in LDL-c waarde op week 

12 ten opzichte van baseline. 

 

Belangrijkste secundaire eindpunten 

• % verandering in non-HDL-c, totaal 

cholesterol, apoB, hsCRP, triglyceriden en 

HDL-c waarden op week 12 ten opzichte 
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van baseline. 

CLEAR Serenity, 

Laufs et al. 

2019[15] 

Multicenter, 

gerandomiseerde, 

dubbelblinde, placebo-

gecontroleerde, fase 3 

studie [ITT]. 

N = 345 Volwassenen met een geschiedenis van 

statine-intolerantie die additionele 

lipidenverlaging voor primaire en secundaire 

preventie van cardiovasculaire events nodig 

hebben. 

 

180 mg bempedoïnezuur 

(n=234) 

 

Placebo 

(n=111) 

 

24 weken Primair eindpunt 

• % verandering in LDL-c in week 12 ten 

opzichte van baseline. 

 

Belangrijkste secundaire eindpunten 

• % verandering in non-HDL-c, totaal 

cholesterol, apoB en hsCRP in week 12 

ten opzichte van baseline. 

Afkortingen: apoB, apolipoproteine B; ASCVD, atherosclerotische cardiovasculaire ziekte; HDL-c, high-density lipoprotein cholesterol; HeFH, heterozygoot familiaire hypercholesterolemie; hsCRP, high sensitive C-reactive protein; ITT, intention-to-treat; 

LDL-c, low-density lipoprotein cholesterol; n, aantal  
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3 Resultaten farmaco-economische evaluatie 

3.1 Ziektelast 

 

Met behulp van de proportional shortfall methode is een berekening gemaakt van de 

ziektelast (Tabel 24) voor de huidige patiëntgroep. De ziektelast is berekend met de 

proportional shortfall methode. De ziektelast is voor de twee subgroepen apart 

berekend (statine intolerante versus statine tolerante populatie). Voor de statine 

intolerante populatie acht het Zorginstituut een referentiewaarde van €20.000 

relevant, omdat de ziektelast voor deze populatie tussen de 0,1 en 0,4 ligt. Voor de 

statine tolerante populatie acht het Zorginstituut een referentiewaarde van 50.000 

relevant, omdat de ziektelast voor deze populatie tussen de 0,41 en 0,7 ligt. 

 

Tabel 24. Berekening ziektelast 

 Statine 
intolerante 
populatie 

Statine 
tolerante 
populatie 

Resterende QALYs met standaardbehandeling 11.44 9.01 

QALYs zonder ziekte (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) 16.63 15.5 

Absoluut QALY verschil 5.19 6.49 

Proportional shortfall 0.31 0.42 

Afkortingen: QALY, quality-adjusted life year 

3.2 Incrementele en totale effecten 

 

Behandeling met bempedoïnezuur resulteert in een winst in kwaliteit van leven ten 

opzichte van placebo i.c.m. ezetimib voor de statine intolerante populatie (zie Tabel 

25) en winst in kwaliteit van leven t.o.v. placebo i.c.m. ezetimib + statines voor de 

statine tolerante populatie (zie Tabel 26). 

 

Tabel 25. Incrementele en totale effecten van behandeling met bempedoïnezuur + 

ezetimib versus placebo + ezetimib, discontering 1,5% - statine intolerante 

populatie 

 Bempedoïnezuur + 

ezetimib 

Placebo + ezetimib Incrementeel 

LYG 13.76 13.45 0.31 

QALYs 10.33 10.07 0.26 

Afkortingen: LYG, life years gained; QALYs, quality-adjusted life years 

 

Tabel 26. Incrementele en totale effecten van behandeling met bempedoïnezuur + 

ezetimib + statines versus placebo + ezetimib + statines, discontering 1,5% - statine 

tolerante populatie 

 Bempedoïnezuur + 

ezetimib + statines 

Placebo + ezetimib 

+ statines 

Incrementeel 

LYG 11.44 11.30 0.14 

QALYs 8.14 8.04 0.10 

Afkortingen: LYG, life years gained; QALYs, quality-adjusted life years 

3.3 Incrementele en totale kosten 

 

De behandeling met bempedoïnezuur resulteert in €3,199 extra kosten 

(verdisconteerd) voor de statine intolerante populatie. Zie Tabel 27 voor een 
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overzicht van de totale en incrementele kosten. De behandeling met 

bempedoïnezuur resulteert in €4,617 extra kosten (verdisconteerd) voor de statine 

tolerante populatie (zie Tabel 28). 

 

Tabel 27. Incrementele en totale kosten van behandeling met bempedoïnezuur + 

ezetimib versus placebo + ezetimib , discontering 4% - statine intolerante populatie 

Costs Bempedoic acid + 
Ezetimib 

Placebo + 
Ezetimib  

Difference 

Drug treatment costs €4,945 €366 €4,579 

Study drug €4,690 €114 €4,575 

Supportive drugs €82 €80 €2 

Pharmacy (dispensing costs) €174 €172 €2 

Health state cost €11,117 €11,489 -€372 

MI €3,763 €3,893 -€131 

SA €1,393 €1,323 €70 

UA €612 €662 -€50 

IS €5,035 €5,313 -€278 

TIA €315 €299 €16 

Other costs €680 €717 -€36 

Monitoring €463 €458 €5 

Revascularization €217 €259 -€41 

Informal care costs €38,923 €39,895 -€972 

Total €55,666 €52,467 €3,199 

Vanwege afronding kunnen totalen en incrementelen afwijken. 

Afkortingen: IS, ischemic stroke; MI, myocardial infarction; SA, stable angina; TIA, transcient ischemic 

attack; UA, unstable angina 

 

Tabel 28. Incrementele en totale kosten van behandeling met bempedoïnezuur + 

ezetimib + statines versus placebo + ezetimib + statines, discontering 4% - statine 

tolerante populatie 

Costs Bempedoic acid + 
Ezetimib+ statins 

Ezetimib + 
statins 

Difference 

Drug treatment costs €4,429 €326 €4,103 

Study drug €4,204 €103 €4,101 

Supportive drugs €69 €69 €1 

Pharmacy (dispensing costs) €156 €155 €1 

Health state cost €19,512 €19,419 €94 

MI €10,418 €10,321 €96 

SA €56 €55 €1 

UA €1,226 €1,236 -€10 

IS €7,594 €7,591 €3 

TIA €218 €215 €3 

Other costs €769 €791 -€22 

Monitoring €424 €421 €3 

Revascularization €345 €369 -€24 

Informal care costs €67,835 €67,393 €442 

Total €92,545 €87,928 €4,617 

Vanwege afronding kunnen totalen en incrementelen afwijken. 

Afkortingen: IS, ischemic stroke; MI, myocardial infarction; SA, stable angina; TIA, transcient ischemic 

attack; UA, unstable angina 

 

Discussie incrementele en totale kosten: 

Het valt op dat voor de statine tolerante populatie veel hogere informele zorgkosten 

worden gemaakt. Volgens het Zorginstituut is dit mogelijk te verklaren door een 

hogere kans op CV events voor de statine tolerante populatie. De registratiehouder 

heeft hierover het volgende toegelicht: de hogere informele zorgkosten voor de 

statine tolerante populatie komt doordat in deze groep bijna alle patiënten een CV 
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geschiedenis hebben. Voor deze patiënten wordt dus al standaard iets van informele 

zorgkosten meegenomen op basis van hun ziektegeschiedenis. Wanneer een nieuw 

event zich voordoet krijgt deze groep tijdelijk weer de hogere informele zorgkosten 

geassocieerd met een acuut event. In de statine-intolerante groep heeft een groot 

deel nog geen event gehad en dus ook nog helemaal geen informele zorgkosten. 

3.4 Incrementele kosteneffectiviteitsratio ’s 

 

De registratiehouder rapporteert de volgende incrementele kosteneffectiviteits-

ratio’s (ICERs): €10,191 per LYG en €12,437 per QALY ten opzichte van placebo + 

ezetimib voor de statine intolerante populatie (zie Tabel 29). Voor de statine 

tolerante populatie rapporteert de registratiehouder een ICER van €33,524 per LYG 

en €46,342 per QALY t.o.v. placebo + ezetimib + statine (zie Tabel 30). 

 

Tabel 29. Incrementele kosteneffectiviteit van bempedoïnezuur + ezetimib versus 

placebo + ezetimib 

Incrementele kosten per LYG €10,191 

Incrementele kosten per QALY €12,437 

Afkortingen: LYG, life years gained; QALY, quality-adjusted life year 

 

Tabel 30. Incrementele kosteneffectiviteit van bempedoïnezuur + ezetimib + 

statines versus placebo + ezetimib + statines 

Incrementele kosten per LYG €33,524 

Incrementele kosten per QALY €46,342 

Afkortingen: LYG, life years gained; QALY, quality-adjusted life year 

3.5 Gevoeligheidsanalyses 

3.5.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 

Figuur 4 weergeeft de tornadodiagram zoals gerapporteerd door de 

registratiehouder met de 20 parameters die de meeste invloed op de ICER hebben 

voor de statine intolerante populatie. De univariate gevoeligheidsanalyses laten zien 

dat het model vooral gevoelig is voor de jaarlijkse kosten van bempedoïnezuur, de 

gemiddelde LDL-c waarde bij baseline en de gemiddelde reductie in LDL-c waarde in 

de interventiearm. Tabel 37 in sectie 6.3 geeft een resultatenoverzicht van alle 

meegenomen parameters voor de statine intolerante populatie. 

 

 
Figuur 4. Tornadodiagram statine intolerante populatie 

Afkortingen: BA, bempedoic acid; CV, cardiovascular; EZE, ezetimib; ICER, incremental cost-effectiveness 

ratio; IS, ischemic stroke; LDL-C, low-density lipoprotein cholesterol; MI, myocardial infarction; SA, stable 
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angina; TIA, transient ischemic attack 

 

Figuur 5 weergeeft de tornadodiagram voor de statine tolerante populatie. Ook voor 

de statine tolerante populatie is het model vooral gevoelig voor de jaarlijkse kosten 

van bempedoïnezuur, de gemiddelde LDL-c waarde bij baseline en de gemiddelde 

reductie in LDL-c waarde in de interventiearm. Tabel 38 in sectie 6.3 geeft een 

resultatenoverzicht van alle meegenomen parameters voor de statine tolerante 

populatie. 

 

 
Figuur 5. Tornadodiagram statine tolerante populatie 

Afkortingen: BA, bempedoic acid; CV, cardiovascular; EZE, ezetimib; ICER, incremental cost-effectiveness 

ratio; IS, ischemic stroke; LDL-C, low-density lipoprotein cholesterol; MI, myocardial infarction; SA, stable 

angina; TIA, transient ischemic attack 

3.5.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 

Figuur 6 en Figuur 7 geven de resultaten van de PSA ten opzichte van placebo + 

ezetimib weer voor de statine intolerante populatie. Bij een referentiewaarde van 

€20.000 per QALY is de kans dat bempedoïnezuur kosteneffectief is ongeveer 73%. 

De registratiehouder rapporteert een probabilistische ICER van €12.626 per QALY. 

 

 

 
Figuur 6. Incrementele kosten en effecten van bempedoïnezuur + ezetimib ten 

opzichte van placebo +ezetimib (gebaseerd op PSA met 5.000 simulaties) – statine 

intolerante populatie 
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Figuur 7. ‘Cost-effectiveness acceptability curve’ (CEAC) van de vergelijking tussen 

bempedoïnezuur + ezetimib en placebo + ezetimib (gebaseerd op PSA met 5.000 

simulaties) – statine intolerante populatie 

 
Figuur 8 en Figuur 9 geven de resultaten van de PSA ten opzichte van placebo + 

ezetimib + statines weer voor de statine tolerante populatie. Bij een 

referentiewaarde van €50.000 per QALY is de kans dat bempedoïnezuur 

kosteneffectief is ongeveer 50%. De registratiehouder rapporteert een 

probabilistische ICER van €45.772 per QALY. 

 

 

 
Figuur 8. Incrementele kosten en effecten van bempedoïnezuur + ezetimib + statine 

ten opzichte van placebo +ezetimib + statine (gebaseerd op PSA met 5.000 

simulaties) – statine tolerante populatie 

 

 

 
Figuur 9. ‘Cost-effectiveness acceptability curve’ (CEAC) van de vergelijking tussen 

bempedoïnezuur + ezetimib + statine en placebo + ezetimib + statine (gebaseerd op 
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PSA met 5.000 simulaties) – statine tolerante populatie 

 

 

3.5.3 Scenarioanalyses 

In Tabel 31 staat een overzicht van de resultaten van de scenarioanalyses voor de 

statine intolerante populatie zoals gerapporteerd door de registratiehouder. In Tabel 

32 staat een overzicht van de resultaten van de scenarioanalyses voor de statine 

tolerante populatie zoals gerapporteerd door de registratiehouder. 

 

Tabel 31. Scenarioanalyses - statine intolerante populatie 

 Difference 
in costs 

Difference 
in LYs 

Difference 
in QALYs 

ICER 
(cost/LY) 

ICER 
(cost/QALY) 

Base case  €3,199 0.31 0.26 €10,191 €12,437 

Time horizon 

1-year €474 0.00 0.00 €697,002 €485,675 

5-years €1,680 0.02 0.02 €91,821 €80,559 

10-years €2,294 0.07 0.07 €31,223 €31,427 

Treatment effectiveness 

Based on head-to head 
trial instead of NMA 

€2,996 0.36 0.30 €8,264 €10,085 

CV risks 

Dutch CV risks 10% lower 
than UK risks 

€3,234 0.29 0.24 €11,203 €13,570 

Dutch CV risks 20% lower 
than UK risks 

€3,284 0.26 0.22 €12,569 €15,088 

Relation LDL and CVD risk 

Updated meta-regression €4,237 0.43 0.33 €9,887 €12,765 

Discontinuation rate BA 

No discontinuation €6,114 0.53 0.42 €11,521 €14,416 

Discontinuation 2 times 
higher 

€1,834 0.21 0.17 €8,761 €10,491 

Costs 

Inclusion CV-specific 
death costs 

€3,199 0.31 0.26 €10,191 €12,437 

Including future unrelated 
costs 

€5,191 0.31 0.26 €16,538 €20,183 

Health care perspective €4,171 0.31 0.26 €13,288 €16,217 

FDC 

Cost of FDC BA/EZE €3,083 0.31 0.26 €9,822 €11,987 

Comparator PCSK9 

Patients with HeFH -€31,109 -0.36 -0.28 €86,414 €111,104 

Patients with recurrent CV 
events 

-€30.734 -0.39 -0.32 €78,805 €96,044 

Patients with diabetes and 
CV event 

-€31,730 -0.52 -0.39 €61,019 €81,359 

“Statin intolerant” 
patients with CV event 

-€32,418 -0.46 -0.35 €70,474 €92,623 

Afkortingen: BA, bempedoic acid; CV, cardiovascular; CVD, cardiovascular disease; EZE, ezetimib; FDC, 

fixed-dose combination; HeFH, heterozygous familial hypercholesterolemia; LDL, low-dose lipoprotein; LY, 

life year; NMA, network meta analysis; QALY, quality-adjusted life year; UK, United Kingdom 

 

Tabel 32. Scenarioanalyses - statine tolerante populatie 

 Difference 
in costs 

Difference 
in LYs 

Difference 
in QALYs 

ICER 
(cost/LY) 

ICER 
(cost/QALY) 

Base case  €4,617 0.14 0.10 €33,524 €46,342 

Time horizon 

1-year €599 0.00 0.00 €1,041,894 €1,152,516 

5-years €2,342 0.01 0.01 €165,633 €205,304 

10-years €3,565 0.05 0.04 €74,359 €96,720 

Treatment effectiveness 
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Based on head-to head 
trial instead of NMA 

€4,508 0.11 0.08 €40,765 €56,345 

CV risks 

Dutch CV risks 10% 
lower than UK risks 

€4,671 0.13 0.09 €36,006 €49,827 

Dutch CV risks 20% 
lower than UK risks 

€4,724 0.12 0.09 €39,142 €54,223 

Relation LDL and CVD risk 

Updated meta-regression €4,535 0.12 0.09 €37,713 €51,919 

Discontinuation rate BA 

No discontinuation €7,440 0.22 0.16 €34,119 €47,576 

Discontinuation 2 times 
higher 

€3,107 0.10 0.07 €32,300 €44,385 

Costs 

Inclusion CV-specific 
death costs 

€4,617 0.14 0.10 €33,524 €46,342 

Including future 
unrelated costs 

€5,371 0.14 0.10 €38,998 €53,909 

Health care perspective €4,175 0.14 0.10 €30,315 €41,906 

FDC 

Cost of FDC BA/EZE €4,513 0.14 0.10 €32,771 €45,301 

Comparator PCSK9 

Patients with HeFH -€30,736 -0.47 -0.35 €65,396 €87,817 

Patients with recurrent 
CV events 

-€30,702 -0.51 -0.37 €60,200 €82,978 

Patients with diabetes 
and CV event 

-€31,315 -0.56 -0.41 €55,920 €76,378 

Afkortingen: BA, bempedoic acid; CV, cardiovascular; CVD, cardiovascular disease; EZE, ezetimib; FDC, 

fixed-dose combination; HeFH, heterozygous familial hypercholesterolemia; LDL, low-dose lipoprotein; LY, 

life year; NMA, network meta analysis; QALY, quality-adjusted life year; UK, United Kingdom 

 

3.5.4 Subgroep analyses 

In Tabel 33 staat een overzicht van de resultaten van de subgroep analyses voor de 

statine intolerante populatie zoals gerapporteerd door de registratiehouder. In Tabel 

34 staat een overzicht van de resultaten van de subgroep analyses voor de statine 

tolerante populatie zoals gerapporteerd door de registratiehouder. 

 

Tabel 33. Resultaten subgroep analyses - statine intolerante populatie 

 Difference 
in costs 

Difference 
in LYs 

Difference 
in QALYs 

ICER 
(cost/LY) 

ICER 
(cost/QALY) 

Base case  €3,199 0.31 0.26 €10191 €12,437 

History of CV event, no €2,553 0.30 0.26 €8494 €9,768 

History of CV event, yes €5,666 0.36 0.27 €15538 €20,629 

HeFH, no €3,155 0.30 0.25 €10587 €12,813 

HeFH, yes €3,255 0.29 0.22 €11277 €14,531 

Diabetes, no €3,172 0.30 0.25 €10498 €12,755 

Diabetes, yes €3,276 0.35 0.28 €9399 €11,600 

Recurrent CV events, no €3,199 0.31 0.26 €10191 €12,437 

Recurrent CV evens, yes €3,178 0.32 0.26 €9970 €12,187 

LDL ≥ 2.59 mmol/l €3,156 0.33 0.27 €9623 €11,760 

Afkortingen: CV, cardiovascular; HeFH, heterozygous familial hypercholesterolemia; ICER, incremental cost-

effectiveness ratio; LDL, low-density lipoprotein; LY, life year; QALY, quality-adjusted life year 
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Tabel 34. Resultaten subgroep analyses - statine tolerante populatie 

 Difference 
in costs 

Difference 
in LYs 

Difference 
in QALYs 

ICER 
(cost/LY) 

ICER 
(cost/QALY) 

Base case  €4,617 0.14 0.10 €33,524 €46,342 

History of CV event, no €3,685 0.11 0.10 €32,463 €36,550 

History of CV event, yes €4,650 0.14 0.10 €33,555 €45,230 

HeFH, no €4,665 0.13 0.09 €35,748 €49,455 

HeFH, yes €4,668 0.13 0.10 €35,823 €48,285 

Diabetes, no €4,645 0.13 0.09 €35,602 €49,326 

Diabetes, yes €4,545 0.15 0.11 €29,649 €40,778 

Recurrent CV events, no €4,672 0.14 0.10 €33,938 €46,963 

Recurrent CV evens, yes €4,444 0.14 0.10 €32,228 €44,406 

LDL ≥ 2.59 mmol/l €4,657 0.17 0.12 €28,056 €38,715 

Afkortingen: CV, cardiovascular; HeFH, heterozygous familial hypercholesterolemia; ICER, incremental cost-

effectiveness ratio; LDL, low-density lipoprotein; LY, life year; QALY, quality-adjusted life year 

3.5.5 Value Of Information (VOI) analyse 

De registratiehouder heeft geen VOI analyse uitgevoerd. 
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4 Discussie en Conclusies 

Het Zorginstituut concludeert dat de farmaco-economische analyse van voldoende 

methodologische kwaliteit is, en dat de uitkomsten van de analyse voldoende zijn 

voor besluitvorming.  

 

Voor de verschillende aspecten van de kosteneffectiviteitsanalyse (modelstructuur 

en analysetechniek, inputgegevens, validatie en gevoeligheidsanalyses, en 

resultaten) heeft Zorginstituut Nederland beoordeeld welke bronnen van 

onzekerheid aanwezig zijn. Hierbij is gelet op transparantie, methodologie, 

onnauwkeurigheid, bias, en het gebrek aan bewijs. De meest belangrijke 

kritiekpunten worden genoemd, de overige kritiekpunten staan vermeld in het 

rapport. 

 

De kosteneffectiviteitsanalyse is volgens Zorginstituut Nederland niet transparant op 

enkele aspecten: 

- Het is lastig te interpreteren hoe de karakteristieken van de modelpopulatie 

zich verhouden tot de in Nederland gehanteerde risicotabellen 

- De structuur van het model is ingewikkeld, waardoor het lastig te volgen en 

te controleren is 

  

De methodologie van de kosteneffectiviteitsanalyse sluit niet aan op het 

referentiekader (richtlijn economische evaluaties) bij de volgende onderdelen: 

- Bijna alle data in het model is gebaseerd op Britse data. Wel zijn waar 

mogelijk aanpassingen gemaakt voor de Nederlandse situatie. 

 

 

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

- De effectiviteit is gebaseerd op LDL-c reductie op 12 weken. Vervolgens is 

de aanname gemaakt dat het effect gemeten op 12 weken constant blijft. 

Daarnaast is vanwege gebrek aan CV uitkomsten in de CLEAR trials de LDL-

c reductie als surrogaat uitkomstmaat gebruikt om het effect van 

bempedoïnezuur op CV uitkomsten te schatten. Scenarioanalyses laten zien 

dat er met name voor de statine tolerante populatie beperkte speling 

mogelijk is in afname van het behandeleffect alvorens de referentiewaarde 

wordt overschreden. Echter, deze scenarioanalyses lijken geen weergave te 

zijn van een afname in behandeleffect over de tijd. Er is niet gereageerd op 

het verzoek van het Zorginstituut om scenarioanalyses uit te voeren met 

data op de maximale follow-up duur (respectievelijk 52 weken voor de 

statine tolerante populatie en 24 weken voor de statine intolerante 

populatie). 

 

Bij een referentiewaarde van €20.000 per QALY voor de statine intolerante populatie 

is de kans dat bempedoïnezuur kosteneffectief is ten opzichte van placebo i.c.m. 

ezetimib 73%. Bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY voor de statine 

tolerante populatie is de kans dat bempedoïnezuur kosteneffectief is ten opzichte 

van placebo i.c.m. statine + ezetimib 50%. Als ook de medische kosten in 

gewonnen levensjaren worden meegenomen is de verwachting dat het middel in 

beide groepen niet kosteneffectief is (respectievelijk ongeveer €20.183 per QALY 

voor de statine intolerante populatie en ongeveer €53.909 per QALY voor de statine 

tolerante populatie). Bij een prijskorting van 50%, stijgt de kans op 

kosteneffectiviteit bij een referentiewaarde van €20.000 per QALY voor de statine 
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intolerante populatie naar 95% respectievelijk bij een referentiewaarde van €50.000 

per QALY voor de statine tolerante populatie naar 78%. 
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6 Appendix 

 

6.1 Appendix I: leeftijd gecorrigeerde CV multipliers 

 

Tabel 35. Appendix I: leeftijd gecorrigeerde CV multipliers 
Health 

State 

Utility Reference Age Age-Adjusted Multipliers 

Withou

t 
Previo

us CV 

With 

Previo
us CV 

Without 

Previous 
CV 

With 

Previo
us CV 

Male 

With 
Prior CV 

Event 

Female 

With 
Prior CV 

Event 

Male 

Without 
Prior CV 

Event 

Female 

Without 
Prior CV 

Event 

Previous 
history of SA 

NA 0.775 Ara and 
Brazier [44] 

NA 68 0.97 0.99 NA NA 

Previous 
history of UA 

NA 0.775 NA 68 0.97 0.99 NA NA 

Previous 
history of MI 

NA 0.742 NA 65.1 0.91 0.94 NA NA 

Previous 
history of IS 

NA 0.668 NA 66.8 0.83 0.85 NA NA 

Previous 
history of TIA 

NA 0.76 Luengo-

Fernandez, 
Gray [62] 

NA 73 0.98 0.88 NA NA 

SA < 1 year a 0.615 0.541 Ara and 
Brazier [44] 

68.8 67.9 0.68 0.69 0.75 0.78 

SA > 1 year a 0.775 0.715 68.0 69.4 0.90 0.92 0.94 0.98 

UA < 1 year a 0.615 0.541 68.8 67.9 0.68 0.69 0.75 0.78 

UA > 1 year a 0.775 0.715 68.0 69.4 0.90 0.92 0.94 0.98 

MI < 1 year b 0.721 0.431 65.4 66.7 0.53 0.55 0.87 0.90 

MI > 1 year 0.742 0.685 65.1 69.2 0.86 0.89 0.89 0.92 

IS < 1 year 0.626 0.479 67.9 73.5 0.62 0.64 0.76 0.79 

IS > 1 year 0.668 0.641 66.8 70.4 0.81 0.83 0.81 0.84 

TIA < 1 year 0.760 0.76 Luengo-

Fernandez, 
Gray [62] 

73.0 73 0.98 0.88 0.95 0.98 

TIA > 1 year 0.780 0.78 73.0 73 0.91 0.91 0.98 0.91 

Afkortingen: CV, cardiovascular; IS, ischemic stroke; MI, myocardial infarction; NA, not applicable; SA, stable angine; TIA, 

transcient ischemic attack; UA, unstable angina 

6.2 Appendix II: PSA input 

 

Tabel 36. Overzicht parameters meegenomen in de PSA 

Category Input parameter, mean 

value 

Distribution (parameters) 

LDL-C reductions in the 

statin-intolerant population 

(vs. ezetimib) 

Bempedoic acid and FDC: 

24.44% 

Posterior distribution from 

the Bayesian NMA  

 Alirocumab plus ezetimib: 

58.23% 

 

 Evolocumab plus ezetimib b: 

58.23% 

 

LDL-C reductions in the 

background statins 

population (vs. ezetimib) 

Bempedoic acid  and FDC: 

13.11% 

Posterior distribution from 

the Bayesian NMA 

 Alirocumab plus ezetimib: 

64.31% 

 

 Evolocumab plus ezetimib b: 

64.31% 

 

Risks   

CV risk reduction per 

1 mmol/L reduction in LDL-

CV death: 0.88 LogNormal 

(−0.27464,0.02014) 
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C 

 IS: 0.80 LogNormal 

(−0.27464,0.02014) 

 MI: 0.76 LogNormal 

(−0.00012,0.01531) 

 UA: 0.76 LogNormal 

(−0.27458,0.01678) 

 SA: 1.00 Fixed 

 Revascularisation: 0.76 LogNormal 

(−0.00026,0.02296) 

 TIA: 1.00 Fixed) 

Risk for CV death 

(secondary prevention - 

diabetes) 

MI < 12 months prior: 6.0% Beta(59,924) 

 MI 12-24 months: 4.1% Beta(37,865) 

 MI > 36 months:  2.8% Beta(302,10484) 

 SA < 12 months prior: 2.7% Beta(689,24830) 

 SA 12-24 months: 2.7% Beta(689,24830) 

 SA > 36 months: 2.7% Beta(689,24830) 

 UA < 12 months prior: 6.0% Beta(59,924) 

 UA 12-24 months: 4.1% Beta(37,865) 

 UA > 36 months : 2.8% Beta(302,10484) 

 IS < 12 months prior: 4.2% Beta(182,4151) 

 IS 12-24 months prior: 

4.2% 

Beta(182,4151) 

 IS > 36 months prior: 4.2% Beta(182,4151) 

 TIA < 12 months prior: 

3.5% 

Beta(24,668) 

 TIA 12-24 months prior: 

3.5% 

Beta(24,668) 

 TIA > 36 months prior: 

3.5%  

Beta(24,668)  

Risk for CV death 

(secondary prevention – no 

diabetes) 

MI < 12 months prior: 2.9% Beta(99,3315) 

 MI 12-24 months: 2.2% Beta(68,3023) 

 MI > 36 months:  2.2% Beta(732,32541) 

 SA < 12 months prior: 2.0% Beta(1709,83741) 

 SA 12-24 months: 2.0% Beta(1709,83741) 

 SA > 36 months: 2.0% Beta(1709,83741) 

 UA < 12 months prior: 2.9% Beta(99,3315) 

 UA 12-24 months: 2.2% Beta(68,3023) 

 UA > 36 months : 2.2% Beta(732,32541) 

 IS < 12 months prior: 3.8% Beta(490,12405) 

 IS 12-24 months prior: 

3.8% 

Beta(490,12405) 

 IS > 36 months prior: 3.8% Beta(490,12405) 

 TIA < 12 months prior: 

3.5% 

Beta(24,668) 

 TIA 12-24 months prior: 

3.5% 

Beta(24,668) 

 TIA > 36 months prior: 

3.5% 

Beta(24,668) 
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Risk for IS (secondary 

prevention - diabetes) 

MI < 12 months prior: 

0.0173 

Beta(12,680) 

 MI 12-24 months: 0.012 Beta(8,659) 

 MI > 36 months: 0.0093 Beta(78,8279) 

 SA < 12 months prior: 

0.0093 

Beta(192,20379) 

 SA 12-24 months: 0.0093 Beta(192,20379) 

 SA > 36 months: 0.0093 Beta(192,20379) 

 UA < 12 months prior: 

0.0173 

Beta(12,680) 

 UA 12-24 months: 0.012 Beta(8,659) 

 UA > 36 months: 0.0093 Beta(78,8279) 

 IS < 12 months prior: 0.028 Beta(87,3020) 

 IS 12-24 months prior: 

0.028 

Beta(87,3020) 

 IS > 36 months prior: 0.028 Beta(87,3020) 

 TIA < 12 months prior: 

0.0423 

Beta(24,541) 

 TIA 12-24 months prior: 

0.0423 

Beta(24,541) 

 TIA > 36 months prior: 

0.0423 

Beta(24,541) 

Risk for IS (secondary 

prevention – no diabetes) 

MI < 12 months prior: 0.008 Beta(20,2480) 

 MI 12-24 months: 0.0053 Beta(12,2238) 

 MI > 36 months: 0.0067 Beta(167,24883) 

 SA < 12 months prior: 

0.008 

Beta(466,57784) 

 SA 12-24 months: 0.008 Beta(466,57784) 

 SA > 36 months: 0.008 Beta(466,57784) 

 UA < 12 months prior: 

0.008 

Beta(20,2480) 

 UA 12-24 months: 0.0053 Beta(12,2238) 

 UA > 36 months: 0.0067 Beta(167,24883) 

 IS < 12 months prior: 0.024 Beta(226,9191) 

 IS 12-24 months prior: 

0.024 

Beta(226,9191) 

 IS > 36 months prior: 0.024 Beta(226,9191) 

 TIA < 12 months prior: 

0.0423 

Beta(24,541) 

 TIA 12-24 months prior: 

0.0423 

Beta(24,541) 

 TIA > 36 months prior: 

0.0423 

Beta(24,541) 

Risk for MI (secondary 

prevention - diabetes) 

MI < 12 months prior: 0.052 Beta(37,675) 

 MI 12-24 months: 0.028 Beta(19,660) 

 MI > 36 months: 0.016 Beta(125,7688) 

 SA < 12 months prior: 

0.0147 

Beta(272,18273) 

 SA 12-24 months: 0.0147 Beta(272,18273) 

 SA > 36 months: 0.0147 Beta(272,18273) 

 UA < 12 months prior: Beta(37,675) 
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0.052 

 UA 12-24 months: 0.028 Beta(19,660) 

 UA > 36 months: 0.016 Beta(125,7688) 

 IS < 12 months prior: 

0.0147 

Beta(47,3158) 

 IS 12-24 months prior: 

0.0147 

Beta(47,3158) 

 IS > 36 months prior: 

0.0147 

Beta(47,3158) 

 TIA < 12 months prior: 

0.0055 

Beta(25,4495) 

 TIA 12-24 months prior: 

0.0055 

Beta(25,4495) 

 TIA > 36 months prior: 

0.0055 

Beta(25,4495) 

Risk for MI (secondary 

prevention – no diabetes) 

MI < 12 months prior: 

0.0413 

Beta(105,2435) 

 MI 12-24 months: 0.024 Beta(53,2155) 

 MI > 36 months: 0.0147 Beta(350,23514) 

 SA < 12 months prior: 

0.0107 

Beta(671,62235) 

 SA 12-24 months: 0.0107 Beta(671,62235) 

 SA > 36 months: 0.0107 Beta(671,62235) 

 UA < 12 months prior: 

0.0413 

Beta(105,2435) 

 UA 12-24 months: 0.024 Beta(53,2155) 

 UA > 36 months: 0.0147 Beta(350,23514) 

 IS < 12 months prior: 

0.0107 

Beta(103,9553) 

 IS 12-24 months prior: 

0.0107 

Beta(103,9553) 

 IS > 36 months prior: 

0.0107 

Beta(103,9553) 

 TIA < 12 months prior: 

0.0055 

Beta(25,4495) 

 TIA 12-24 months prior: 

0.0055 

Beta(25,4495) 

 TIA > 36 months prior: 

0.0055 

Beta(25,4495) 

Risk for UA (secondary 

prevention - diabetes) 

MI < 12 months prior: 

0.0333 

Beta(25,725) 

 MI 12-24 months: 0.0213 Beta(14,642) 

 MI > 36 months: 0.0107 Beta(90,8348) 

 SA < 12 months prior: 

0.008 

Beta(159,19716) 

 SA 12-24 months: 0.008 Beta(159,19716) 

 SA > 36 months: 0.008 Beta(159,19716) 

 UA < 12 months prior: 

0.0333 

Beta(25,725) 

 UA 12-24 months: 0.0213 Beta(14,642) 

 UA > 36 months: 0.0107 Beta(90,8348) 

 IS < 12 months prior: 

0.0067 

Beta(22,3278) 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor bempedoïnezuur (Nilemdo®) bij de behandeling van primaire 

hypercholesterolemie (heterozygoot familiair en niet-familiair) of gemengde dyslipidemie | 12 april 2022 

 

2021050308 Pagina 63 van 78 

 IS 12-24 months prior: 

0.0067 

Beta(22,3278) 

 IS > 36 months prior: 

0.0067 

Beta(22,3278) 

 TIA < 12 months prior: 0  

 TIA 12-24 months prior: 0  

 TIA > 36 months prior: 0  

Risk for UA (secondary 

prevention – no diabetes) 

MI < 12 months prior: 0.024 Beta(60,2440) 

 MI 12-24 months: 0.0133 Beta(29,2146) 

 MI > 36 months: 0.0067 Beta(169,25181) 

 SA < 12 months prior: 

0.0053 

Beta(349,65089) 

 SA 12-24 months: 0.0053 Beta(349,65089) 

 SA > 36 months: 0.0053 Beta(349,65089) 

 UA < 12 months prior: 

0.024 

Beta(60,2440) 

 UA 12-24 months: 0.0133 Beta(29,2146) 

 UA > 36 months: 0.0067 Beta(169,25181) 

 IS < 12 months prior: 0.004 Beta(38,9462) 

 IS 12-24 months prior: 

0.004 

Beta(38,9462) 

 IS > 36 months prior: 0.004 Beta(38,9462) 

 TIA < 12 months prior: 0  

 TIA 12-24 months prior: 0  

 TIA > 36 months prior: 0  

Risk for elective 

revascularisation 

(secondary prevention - 

diabetes) 

MI < 12 months prior: 

0.0493 

Beta(37,713) 

 MI 12-24 months: 0.008 Beta(5,620) 

 MI > 36 months: 0.0093 Beta(69,7324) 

 SA < 12 months prior: 

0.0093 

Beta(178,18893) 

 SA 12-24 months: 0.0093 Beta(178,18893) 

 SA > 36 months: 0.0093 Beta(178,18893) 

 UA < 12 months prior: 

0.0493 

Beta(37,713) 

 UA 12-24 months: 0.008 Beta(5,620) 

 UA > 36 months: 0.0093 Beta(69,7324) 

 IS < 12 months prior: 

0.0053 

Beta(17,3171) 

 IS 12-24 months prior: 

0.0053 

Beta(17,3171) 

 IS > 36 months prior: 

0.0053 

Beta(17,3171) 

 TIA < 12 months prior: 0  

 TIA 12-24 months prior: 0  

 TIA > 36 months prior: 0  

Risk for elective 

revascularisation 

(secondary prevention – no 

diabetes) 

MI < 12 months prior: 0.036 Beta(94,2517) 
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 MI 12-24 months: 0.008 Beta(18,2232) 

 MI > 36 months: 0.0067 Beta(147,21903) 

 SA < 12 months prior: 

0.0067 

Beta(438,65262) 

 SA 12-24 months: 0.0067 Beta(438,65262) 

 SA > 36 months: 0.0067 Beta(438,65262) 

 UA < 12 months prior: 

0.036 

Beta(94,2517) 

 UA 12-24 months: 0.008 Beta(18,2232) 

 UA > 36 months: 0.0067 Beta(147,21903) 

 IS < 12 months prior: 

0.0027 

Beta(31,11594) 

 IS 12-24 months prior: 

0.0027 

Beta(31,11594) 

 IS > 36 months prior: 

0.0027 

Beta(31,11594) 

 TIA < 12 months prior: 0  

 TIA 12-24 months prior: 0  

 TIA > 36 months prior: 0  

Risk for TIA (secondary 

prevention - diabetes) 

MI < 12 months prior: 

0.0087 

Beta(25,2834) 

 MI 12-24 months: 0.006 Beta(25,4116) 

 MI > 36 months: 0.0047 Beta(25,5306) 

 SA < 12 months prior: 

0.0047 

Beta(25,5306) 

 SA 12-24 months: 0.0047 Beta(25,5306) 

 SA > 36 months: 0.0047 Beta(25,5306) 

 UA < 12 months prior: 

0.0087 

Beta(25,2834) 

 UA 12-24 months: 0.006 Beta(25,4116) 

 UA > 36 months: 0.0047 Beta(25,5306) 

 IS < 12 months prior: 0.014 Beta(25,1735) 

 IS 12-24 months prior: 

0.014 

Beta(25,1735) 

 IS > 36 months prior: 0.014 Beta(25,1735) 

 TIA < 12 months prior: 0  

 TIA 12-24 months prior: 0  

 TIA > 36 months prior: 0  

Risk for TIA (secondary 

prevention – no diabetes) 

MI < 12 months prior: 0.004 Beta(25,6199) 

 MI 12-24 months: 0.0027 Beta(25,9324) 

 MI > 36 months: 0.0033 Beta(25,7449) 

 SA < 12 months prior: 

0.004 

Beta(25,6199) 

 SA 12-24 months: 0.004 Beta(25,6199) 

 SA > 36 months: 0.004 Beta(25,6199) 

 UA < 12 months prior: 

0.004 

Beta(25,6199) 

 UA 12-24 months: 0.0027 Beta(25,9324) 

 UA > 36 months: 0.0033 Beta(25,7449) 

 IS < 12 months prior: 0.012 Beta(25,2033) 

 IS 12-24 months prior: 

0.012 

Beta(25,2033) 
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 IS > 36 months prior: 0.012 Beta(25,2033) 

 TIA < 12 months prior: 0  

 TIA 12-24 months prior: 0  

 TIA > 36 months prior: 0  

QRISK3 score (10 year risk 

of MI, IS, and CV death) 

30.30% 20% SE assumed 

Relative rates of events CV Death: 25% 20% SE assumed 

 IS: 52%  

 MI: 24%  

 UA: 12%  

 SA: 50%  

 TIA: 16%  

Recurrent event multiplier 1.5 20% SE assumed 

Age adjustments Non-fatal events per year: 

3% 

20% SE assumed 

 Fatal events per year: 5% 20% SE assumed 

Utilities   

Health-state multipliers No CVD: 1 Fixed 

Without previous CV events 

(Male) 

SA < 1 year: 0.753 Beta(380,117) 

 SA > 1 year: 0.945 Beta(163,7) 

 UA < 1 year: 0.753 Beta(380,117) 

 UA > 1 year: 0.945 Beta(163,7) 

 MI < 1 year: 0.868 Beta(380,117) 

 MI > 1 year: 0.892 Beta(216,23) 

 TIA < 1 year: 0.952 Beta(129,4) 

 TIA > 1 year: 0.977 Beta(76,3) 

 IS < 1 year: 0.763 Beta(93,27) 

 IS > 1 year: 0.810 Beta(370,80) 

Health-state multipliers No CVD: 1 Fixed 

Without previous CV events 

(Female) 

SA < 1 year: 0.777 Beta(380,117) 

 SA > 1 year: 0.975 Beta(163,7) 

 UA < 1 year: 0.777 Beta(380,117) 

 UA > 1 year: 0.975 Beta(163,7) 

 MI < 1 year: 0.895 Beta(380,117) 

 MI > 1 year: 0.920 Beta(216,23) 

 TIA < 1 year: 0.984 Beta(129,4) 

 TIA > 1 year: 0.907 Beta(76,3) 

 IS < 1 year: 0.787 Beta(93,27) 

 IS > 1 year: 0.836 Beta(370,80) 

Health-state multipliers Previous history of SA: 

0.968 

Beta(600,174) 

With previous CV events 

(Male) 

Previous history of UA: 

0.968 

Beta (600,174) 

 Previous history of MI: 

0.911 

Beta (345,123) 

 Previous history of IS: 0.828 Beta (456,226) 

 Previous history of TIA: 

0.979 

Beta (463,146) 

 SA < 1 year: 0.675 Beta(380,117) 

 SA > 1 year: 0.900 Beta(163,7) 

 UA < 1 year: 0.675 Beta(380,117) 
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 UA > 1 year: 0.900 Beta(163,7) 

 MI < 1 year: 0.534 Beta(380,117) 

 MI > 1 year: 0.861 Beta(216,23) 

 TIA < 1 year: 0.979 Beta(129,4) 

 TIA > 1 year: 0.907 Beta(76,3) 

 IS < 1 year: 0.619 Beta(93,27) 

 IS > 1 year: 0.812 Beta(370,80) 

Health-state multipliers Previous history of SA: 

0.994 

Beta(600,174) 

With previous CV events 

(Female) 

Previous history of UA:0.994 Beta (600,174) 

 Previous history of MI:0.935 Beta (345,123) 

 Previous history of IS:0.850 Beta (456,226) 

 Previous history of 

TIA:0.884 

Beta (463,146) 

 SA < 1 year: 0.693 Beta(380,117) 

 SA > 1 year: 0.925 Beta(163,7) 

 UA < 1 year: 0.693 Beta(380,117) 

 UA > 1 year: 0.925 Beta(163,7) 

 MI < 1 year: 0.548 Beta(380,117) 

 MI > 1 year: 0.885 Beta(216,23) 

 TIA < 1 year: 0.884 Beta(129,4) 

 TIA > 1 year: 0.907 Beta(76,3) 

 IS < 1 year: 0.637 Beta(93,27) 

 IS > 1 year: 0.835 Beta(370,80) 

General population utility Baseline: 0.9454933 Normal SE: 0.01090134 

 Sex: 0.0256466 Normal SE: 0.00512932 

 Age: 0.0002213 Normal SE: 0.00004426 

 Age2: 0.0000294 Normal SE: 0.00000588 

Utility parameters with 

history of CV events 

Baseline: 0.9508566 Normal SE: 0.01090134 

 Sex: 0.0212126 Normal SE: 0.00512932 

 Age: 0.0002587 Normal SE: 0.00004426 

 Age2: 0.0000332 Normal SE: 0.00000588 

Discontinuation rate BA: 6.7% Beta(328,4572) 

 Placebo: 6.7% Beta(328,4572) 

 Alirocumab: 6.7% Beta(328,4572) 

 Evolocumab: 6.7% Beta(328,4572) 

 EZE: 6.7% Beta(328,4572) 

Drug costs (pack prices) Bempedoic acid (Daily) 

657.08 

Gamma (25,26) 

 FDC bempedoic 

acid/ezetimib 657.08 

Gamma (25,26) 

 Ezetimib (Daily) 16.62 Gamma (25, 07) 

 Alirocumab (bi-weekly) 

5265.52 

Gamma (25, 212) 

 Evolocumab (bi-weekly) 

5038.84 

Gamma (25, 202) 

 Average cost statins 7.94 Gamma (25, 03) 

Monitoring costs 1st year 111.14 Gamma (25, 4)) 

 2nd year 55.57 Gamma (25, 2) 

Health-state costs High risk (no event) 0 Gamma (0,0) 

 MI <1 year 5576 Gamma (25, 223) 
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 MI 1-2 years 2323 Gamma (25, 93) 

 MI >2 years 2323 Gamma (25, 93) 

 SA <1 year 9086 Gamma (25, 363) 

 SA 1-2 years 284 Gamma (25, 11) 

 SA >2 years 284 Gamma (25, 11) 

 UA <1 year 3890 Gamma (25, 156) 

 UA 1-2 years 506 Gamma (25, 20) 

 UA >2 years 506 Gamma (25, 20) 

 Revascularisation 5842 Gamma (25, 234) 

 IS <1 year 5917 Gamma (25, 237) 

 IS 1-2 years 2185 Gamma (25, 87) 

 IS >2 years 2185 Gamma (25, 87) 

 TIA <1 year 2743 Gamma (25, 110) 

 TIA 1-2 years 652 Gamma (25, 26) 

 TIA >2 years 652 Gamma (25, 26) 

 CV death 0 Gamma (0,0) 

Afkortingen: BA, bempedoic acid; CV, cardiovascular; CVD, cardiovascular disease; EZE, ezetimib; FDC, 

fixed-dose combination; IS, ischemic stroke; LDL-C, low-density lipoprotein cholesterol; MI, myocardial 

infarction; NMA, network meta analysis; SA, stable angina; SE, standard error; TIA, transcient ischemic 

attack; UA, unstable angina 

6.3 Appendix III: OWSA resultaten 

 

Tabel 37. OWSA resulaten - statine intolerante populatie 

Parameter Mean Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ICER 

lower 

bound 

ICER 

upper 

bound 

Starting pop - Mean age 

(years) 

65.00 62.20 66.00 € 11,551 € 12,805 

Starting pop - primary 

prevention 

0.79 0.63 0.95 € 14,325 € 10,541 

Mean baseline LDL-C 

(mmol/L): 

3.74 2.99 4.49 € 16,610 € 9,658 

Average reduction LDL-C – 

Intervention 

0.24 0.20 0.29 € 16,610 € 9,658 

Rate ratio: CV death 0.88 0.86 0.90 € 11,952 € 13,039 

Rate ratio: IS 0.80 0.76 0.84 € 10,537 € 14,513 

Rate ratio: MI 0.76 0.71 0.81 € 11,603 € 13,293 

Rate ratio: UA 0.76 0.71 0.81 € 12,100 € 12,775 

Rate ratio: SA 1.00 1.00 1.00 € 12,437 € 12,437 

Rate ratio: 

Revascularisation 

0.76 0.71 0.81 € 12,409 € 12,464 

Rate ratio: TIA 1.00 1.00 1.00 € 12,437 € 12,437 

Risk adjustment: Non-fatal 

events 

0.03 0.02 0.04 € 12,527 € 12,353 

Risk adjustment: Fatal 

events 

0.05 0.04 0.06 € 12,430 € 12,462 

Annual cost - BA + EZE 673.70 538.96 808.44 € 8,790 € 16,084 

Annual rate - 

Discountinuation BA 

0.07 0.05 0.08 € 12,818 € 12,055 

Annual rate - 

Discountinuation Placebo 

0.07 0.05 0.08 € 12,437 € 12,437 

Annual rate - 0.07 0.05 0.08 € 12,208 € 12,638 
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Discountinuation EZE 

Annual rate - 

Discountinuation AliMab 

0.07 0.05 0.08 € 12,437 € 12,437 

Annual rate - 

Discountinuation EvoMab 

0.07 0.05 0.08 € 12,437 € 12,437 

Annual cost - Supportive 

drugs 

7.23 5.78 8.67 € 12,436 € 12,438 

Pharmacy Preparation Cost 25.00 20.00 30.00 € 12,435 € 12,439 

Monitoring costs - First year 111.14 88.91 133.37 € 12,437 € 12,437 

Monitoring costs - 

Subsequent years 

55.57 44.46 66.68 € 12,433 € 12,441 

Direct Yearly Costs - High 

risk (no event) 

0.00 0.00 0.00 € 12,437 € 12,437 

Direct Yearly Costs - MI <1 

year 

5575.71 4460.57 6690.85 € 12,478 € 12,396 

Direct Yearly Costs - MI 1-2 

years 

2323.12 1858.50 2787.74 € 12,446 € 12,428 

Direct Yearly Costs - MI >2 

years 

2323.12 1858.50 2787.74 € 12,385 € 12,489 

Direct Yearly Costs - SA <1 

year 

9085.83 7268.66 10902.99 € 12,396 € 12,479 

Direct Yearly Costs - SA 1-2 

years 

283.58 226.87 340.30 € 12,436 € 12,438 

Direct Yearly Costs - SA >2 

years 

283.58 226.87 340.30 € 12,426 € 12,449 

Direct Yearly Costs - UA <1 

year 

3890.16 3112.13 4668.20 € 12,451 € 12,423 

Direct Yearly Costs - UA 1-2 

years 

506.40 405.12 607.68 € 12,438 € 12,436 

Direct Yearly Costs - UA >2 

years 

506.40 405.12 607.68 € 12,433 € 12,442 

Direct Yearly Costs – 

Revascularisation 

5841.66 4673.33 7010.00 € 12,469 € 12,405 

Direct Yearly Costs - IS <1 

year 

5916.63 4733.30 7099.95 € 12,499 € 12,375 

Direct Yearly Costs - IS 1-2 

years 

2185.42 1748.34 2622.50 € 12,457 € 12,417 

Direct Yearly Costs - IS >2 

years 

2185.42 1748.34 2622.50 € 12,468 € 12,406 

Direct Yearly Costs - TIA 

<1 year 

2742.88 2194.30 3291.46 € 12,434 € 12,441 

Direct Yearly Costs - TIA 1-

2 years 

651.85 521.48 782.22 € 12,436 € 12,438 

Direct Yearly Costs - TIA 

>2 years 

651.85 521.48 782.22 € 12,428 € 12,446 

Direct Yearly Costs - CV 

death 

0.00 0.00 0.00 € 12,437 € 12,437 

Utility multiplier - High risk 

for ASCVD (no CVD) 

1.00 0.80 1.20 € 12,437 € 12,437 

Utility multiplier - SA 

< 1 year 

0.76 0.61 0.92 € 12,482 € 12,393 

Utility multiplier - SA 

> 1 year 

0.96 0.77 1.15 € 13,069 € 11,864 
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Utility multiplier - UA 

< 1 year 

0.76 0.61 0.92 € 12,363 € 12,512 

Utility multiplier - UA 

> 1 year 

0.96 0.77 1.15 € 12,415 € 12,460 

Utility multiplier - MI 

< 1 year 

0.88 0.71 1.06 € 12,282 € 12,597 

Utility multiplier - MI 

> 1 year 

0.91 0.72 1.09 € 12,475 € 12,399 

Utility multiplier - TIA 

< 1 year 

0.97 0.77 1.16 € 12,458 € 12,417 

Utility multiplier - TIA 

> 1 year 

0.99 0.79 1.19 € 12,648 € 12,234 

Utility multiplier - IS 

< 1 year 

0.77 0.62 0.93 € 12,264 € 12,615 

Utility multiplier - IS 

> 1 year 

0.82 0.66 0.99 € 11,990 € 12,919 

Previous history of SA 

Health state utility 

multipliers (Male) 

0.97 0.77 1.16 € 12,437 € 12,437 

Previous history of UA 

Health state utility 

multipliers (Male) 

0.97 0.77 1.16 € 12,437 € 12,437 

Previous history of MI 

Health state utility 

multipliers (Male) 

0.91 0.73 1.09 € 12,437 € 12,437 

Previous history of IS 

Health state utility 

multipliers (Male) 

0.83 0.66 0.99 € 12,437 € 12,437 

Previous history of TIA 

Health state utility 

multipliers (Male) 

0.98 0.78 1.17 € 12,437 € 12,437 

SA < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.68 0.54 0.81 € 12,437 € 12,437 

SA > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.90 0.72 1.08 € 12,437 € 12,437 

UA < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.68 0.54 0.81 € 12,437 € 12,437 

UA > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.90 0.72 1.08 € 12,437 € 12,437 

MI < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.53 0.43 0.64 € 12,437 € 12,437 

MI > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.86 0.69 1.03 € 12,437 € 12,437 

IS < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.62 0.50 0.74 € 12,437 € 12,437 

IS > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.81 0.65 0.97 € 12,437 € 12,437 

TIA < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.98 0.78 1.17 € 12,437 € 12,437 

TIA > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.91 0.73 1.09 € 12,437 € 12,437 

Previous history of SA 

Health state utility 

multipliers (Female) 

0.99 0.80 1.19 € 12,437 € 12,437 
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Previous history of UA 

Health state utility 

multipliers (Female) 

0.99 0.80 1.19 € 12,437 € 12,437 

Previous history of MI 

Health state utility 

multipliers (Female) 

0.94 0.75 1.12 € 12,437 € 12,437 

Previous history of IS 

Health state utility 

multipliers (Female) 

0.85 0.68 1.02 € 12,437 € 12,437 

Previous history of TIA 

Health state utility 

multipliers (Female) 

0.88 0.71 1.06 € 12,437 € 12,437 

SA < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.69 0.55 0.83 € 12,437 € 12,437 

SA > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.92 0.74 1.11 € 12,437 € 12,437 

UA < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.69 0.55 0.83 € 12,437 € 12,437 

UA > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.92 0.74 1.11 € 12,437 € 12,437 

MI < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.55 0.44 0.66 € 12,437 € 12,437 

MI > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.89 0.71 1.06 € 12,437 € 12,437 

IS < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.64 0.51 0.76 € 12,437 € 12,437 

IS > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.83 0.67 1.00 € 12,437 € 12,437 

TIA < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.88 0.71 1.06 € 12,437 € 12,437 

TIA > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.91 0.73 1.09 € 12,437 € 12,437 

Stable Health state utility 

multipliers (Male) 

1.00 0.80 1.20 € 12,437 € 12,437 

SA < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.68 0.54 0.81 € 12,437 € 12,437 

SA > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.90 0.72 1.08 € 12,437 € 12,437 

UA < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.68 0.54 0.81 € 12,437 € 12,437 

UA > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.90 0.72 1.08 € 12,437 € 12,437 

MI < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.53 0.43 0.64 € 12,437 € 12,437 

MI > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.86 0.69 1.03 € 12,437 € 12,437 

IS < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.62 0.50 0.74 € 12,437 € 12,437 

IS > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.81 0.65 0.97 € 12,437 € 12,437 

TIA < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.98 0.78 1.17 € 12,437 € 12,437 

TIA > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.91 0.73 1.09 € 12,437 € 12,437 
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Stable Health state utility 

multipliers (Female) 

1.00 0.80 1.20 € 12,437 € 12,437 

SA < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.69 0.55 0.83 € 12,437 € 12,437 

SA > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.92 0.74 1.11 € 12,437 € 12,437 

UA < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.69 0.55 0.83 € 12,437 € 12,437 

UA > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.92 0.74 1.11 € 12,437 € 12,437 

MI < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.55 0.44 0.66 € 12,437 € 12,437 

MI > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.89 0.71 1.06 € 12,437 € 12,437 

IS < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.64 0.51 0.76 € 12,437 € 12,437 

IS > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.83 0.67 1.00 € 12,437 € 12,437 

TIA < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.88 0.71 1.06 € 12,437 € 12,437 

TIA > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.91 0.73 1.09 € 12,437 € 12,437 

Riskfactor - all risks 1.00 0.80 1.20 € 15,088 € 10,890 

Annual costs – Ezetimib 16.62 13.30 19.94 € 12,526 € 12,348 

Adjustment factor - 

Generalpop. Mortality 

1.00 0.80 1.20 € 11,936 € 12,932 

Other Yearly Costs - High 

risk (no event) 

0.00 0.00 0.00 € 12,437 € 12,437 

Other Yearly Costs - MI <1 

year 

12165.75 9732.60 14598.90 € 12,625 € 12,250 

Other Yearly Costs - MI 1-2 

years 

6082.87 4866.30 7299.45 € 12,490 € 12,384 

Other Yearly Costs - MI >2 

years 

6082.87 4866.30 7299.45 € 12,374 € 12,500 

Other Yearly Costs - SA <1 

year 

12165.75 9732.60 14598.90 € 12,382 € 12,492 

Other Yearly Costs - SA 1-2 

years 

6082.87 4866.30 7299.45 € 12,410 € 12,465 

Other Yearly Costs - SA >2 

years 

6082.87 4866.30 7299.45 € 12,186 € 12,688 

Other Yearly Costs - UA <1 

year 

12165.75 9732.60 14598.90 € 12,539 € 12,336 

Other Yearly Costs - UA 1-2 

years 

6082.87 4866.30 7299.45 € 12,466 € 12,408 

Other Yearly Costs - UA >2 

years 

6082.87 4866.30 7299.45 € 12,425 € 12,450 

Other Yearly Costs – 

Revascularisation 

0.00 0.00 0.00 € 12,437 € 12,437 

Other Yearly Costs - IS <1 

year 

18801.61 15041.29 22561.93 € 12,809 € 12,065 

Other Yearly Costs - IS 1-2 

years 

8847.82 7078.25 10617.38 € 12,576 € 12,299 

Other Yearly Costs - IS >2 8847.82 7078.25 10617.38 € 12,721 € 12,153 
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years 

Other Yearly Costs - TIA <1 

year 

0.00 0.00 0.00 € 12,437 € 12,437 

Other Yearly Costs - TIA 1-

2 years 

0.00 0.00 0.00 € 12,437 € 12,437 

Other Yearly Costs - TIA >2 

years 

0.00 0.00 0.00 € 12,437 € 12,437 

Other Yearly Costs - CV 

death 

0.00 0.00 0.00 € 12,437 € 12,437 

Adjustment for reccurent 

events 

1.50 1.20 1.80 € 12,437 € 12,437 

Non-fatal events per year 0.03 0.02 0.04 € 12,331 € 12,539 

Fatal events per year 0.05 0.04 0.06 € 12,397 € 12,479 

Afkortingen: AliMab, alirocumab; ASCVD, atherosclerotic cardiovascular disease; BA, bempedoic acid; CV, 

cardiovascular; CVD, cardiovascular disease; EvoMab, evolocumab; EZE, ezetimib; FDC, fixed-dose 

combination; ICER, incremental cost-effectiveness ratio; IS, ischemic stroke; LDL-C, low-density lipoprotein 

cholesterol; MI, myocardial infarction; NMA, network meta analysis; SA, stable angina; SE, standard error; 

TIA, transcient ischemic attack; UA, unstable angina 

 

Tabel 38. OWSA resultaten - statine tolerante populatie 

Parameter Mean Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ICER 

lower 

bound 

ICER 

upper 

bound 

Starting pop - Mean age 

(years) 

66.00 62.20 66.00 € 41,828 € 46,342 

Starting pop - primary 

prevention 

0.03 0.03 0.04 € 46,405 € 46,279 

Mean baseline LDL-C 

(mmol/L): 

2.91 2.33 3.49 € 56,389 € 39,647 

Average reduction LDL-C – 

Intervention 

0.13 0.10 0.16 € 56,389 € 39,647 

Rate ratio: CV death 0.88 0.86 0.90 € 41,264 € 53,265 

Rate ratio: IS 0.80 0.76 0.84 € 45,184 € 47,492 

Rate ratio: MI 0.76 0.71 0.81 € 45,493 € 47,171 

Rate ratio: UA 0.76 0.71 0.81 € 46,061 € 46,612 

Rate ratio: SA 1.00 1.00 1.00 € 46,342 € 46,342 

Rate ratio: 

Revascularisation 

0.76 0.71 0.81 € 46,284 € 46,397 

Rate ratio: TIA 1.00 1.00 1.00 € 46,342 € 46,342 

Risk adjustment: Non-fatal 

events 

0.03 0.02 0.04 € 46,583 € 46,098 

Risk adjustment: Fatal 

events 

0.05 0.04 0.06 € 46,815 € 46,008 

Annual cost - BA + EZE 637.70 538.96 808.44 € 37,902 € 54,781 

Annual rate - 

Discountinuation BA 

0.07 0.05 0.08 € 46,639 € 46,014 

Annual rate - 

Discountinuation Placebo 

0.07 0.05 0.08 € 46,342 € 46,342 

Annual rate - 

Discountinuation EZE 

0.07 0.05 0.08 € 45,859 € 46,770 

Annual rate - 

Discountinuation AliMab 

0.07 0.05 0.08 € 46,342 € 46,342 

Annual rate - 0.07 0.05 0.08 € 46,342 € 46,342 
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Discountinuation EvoMab 

Annual cost - Supportive 

drugs 

7.23 5.78 8.67 € 46,340 € 46,343 

Pharmacy Preparation Cost 25.00 20.00 30.00 € 46,339 € 46,344 

Monitoring costs - First year 111.14 88.91 133.37 € 46,342 € 46,342 

Monitoring costs - 

Subsequent years 

55.57 44.46 66.68 € 46,337 € 46,347 

Direct Yearly Costs - High 

risk (no event) 

0.00 0.00 0.00 € 46,342 € 46,342 

Direct Yearly Costs - MI <1 

year 

5575.71 4460.57 6690.85 € 46,344 € 46,340 

Direct Yearly Costs - MI 1-2 

years 

2323.12 1858.50 2787.74 € 46,344 € 46,340 

Direct Yearly Costs - MI >2 

years 

2323.12 1858.50 2787.74 € 46,045 € 46,639 

Direct Yearly Costs - SA <1 

year 

9085.83 7268.66 10902.99 € 46,340 € 46,344 

Direct Yearly Costs - SA 1-2 

years 

283.58 226.87 340.30 € 46,342 € 46,342 

Direct Yearly Costs - SA >2 

years 

283.58 226.87 340.30 € 46,341 € 46,342 

Direct Yearly Costs - UA <1 

year 

3890.16 3112.13 4668.20 € 46,342 € 46,341 

Direct Yearly Costs - UA 1-2 

years 

506.40 405.12 607.68 € 46,342 € 46,342 

Direct Yearly Costs - UA >2 

years 

506.40 405.12 607.68 € 46,316 € 46,368 

Direct Yearly Costs – 

Revascularisation 

5841.66 4673.33 7010.00 € 46,391 € 46,293 

Direct Yearly Costs - IS <1 

year 

5916.63 4733.30 7099.95 € 46,358 € 46,325 

Direct Yearly Costs - IS 1-2 

years 

2185.42 1748.34 2622.50 € 46,348 € 46,335 

Direct Yearly Costs - IS >2 

years 

2185.42 1748.34 2622.50 € 46,213 € 46,470 

Direct Yearly Costs - TIA 

<1 year 

2742.88 2194.30 3291.46 € 46,339 € 46,344 

Direct Yearly Costs - TIA 1-

2 years 

651.85 521.48 782.22 € 46,341 € 46,342 

Direct Yearly Costs - TIA 

>2 years 

651.85 521.48 782.22 € 46,338 € 46,346 

Direct Yearly Costs - CV 

death 

0.00 0.00 0.00 € 46,342 € 46,342 

Utility multiplier - High risk 

for ASCVD (no CVD) 

1.00 0.80 1.20 € 46,342 € 46,342 

Utility multiplier - SA 

< 1 year 

0.76 0.61 0.92 € 46,349 € 46,335 

Utility multiplier - SA 

> 1 year 

0.96 0.77 1.15 € 46,436 € 46,248 

Utility multiplier - UA 

< 1 year 

0.76 0.61 0.92 € 46,014 € 46,674 

Utility multiplier - UA 

> 1 year 

0.96 0.77 1.15 € 48,733 € 44,174 
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Utility multiplier - MI 

< 1 year 

0.88 0.71 1.06 € 45,659 € 47,046 

Utility multiplier - MI 

> 1 year 

0.91 0.72 1.09 € 53,022 € 41,157 

Utility multiplier - TIA 

< 1 year 

0.97 0.77 1.16 € 46,380 € 46,304 

Utility multiplier - TIA 

> 1 year 

0.99 0.79 1.19 € 46,757 € 45,934 

Utility multiplier - IS 

< 1 year 

0.77 0.62 0.93 € 45,836 € 46,859 

Utility multiplier - IS 

> 1 year 

0.82 0.66 0.99 € 48,118 € 44,692 

Previous history of SA 

Health state utility 

multipliers (Male) 

0.97 0.77 1.16 € 46,342 € 46,342 

Previous history of UA 

Health state utility 

multipliers (Male) 

0.97 0.77 1.16 € 46,342 € 46,342 

Previous history of MI 

Health state utility 

multipliers (Male) 

0.91 0.73 1.09 € 46,342 € 46,342 

Previous history of IS 

Health state utility 

multipliers (Male) 

0.83 0.66 0.99 € 46,342 € 46,342 

Previous history of TIA 

Health state utility 

multipliers (Male) 

0.98 0.78 1.17 € 46,342 € 46,342 

SA < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.68 0.54 0.81 € 46,342 € 46,342 

SA > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.90 0.72 1.08 € 46,342 € 46,342 

UA < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.68 0.54 0.81 € 46,342 € 46,342 

UA > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.90 0.72 1.08 € 46,342 € 46,342 

MI < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.53 0.43 0.64 € 46,342 € 46,342 

MI > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.86 0.69 1.03 € 46,342 € 46,342 

IS < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.62 0.50 0.74 € 46,342 € 46,342 

IS > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.81 0.65 0.97 € 46,342 € 46,342 

TIA < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.98 0.78 1.17 € 46,342 € 46,342 

TIA > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.91 0.73 1.09 € 46,342 € 46,342 

Previous history of SA 

Health state utility 

multipliers (Female) 

0.99 0.80 1.19 € 46,342 € 46,342 

Previous history of UA 

Health state utility 

multipliers (Female) 

0.99 0.80 1.19 € 46,342 € 46,342 

Previous history of MI 0.94 0.75 1.12 € 46,342 € 46,342 
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Health state utility 

multipliers (Female) 

Previous history of IS 

Health state utility 

multipliers (Female) 

0.85 0.68 1.02 € 46,342 € 46,342 

Previous history of TIA 

Health state utility 

multipliers (Female) 

0.88 0.71 1.06 € 46,342 € 46,342 

SA < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.69 0.55 0.83 € 46,342 € 46,342 

SA > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.92 0.74 1.11 € 46,342 € 46,342 

UA < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.69 0.55 0.83 € 46,342 € 46,342 

UA > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.92 0.74 1.11 € 46,342 € 46,342 

MI < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.55 0.44 0.66 € 46,342 € 46,342 

MI > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.89 0.71 1.06 € 46,342 € 46,342 

IS < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.64 0.51 0.76 € 46,342 € 46,342 

IS > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.83 0.67 1.00 € 46,342 € 46,342 

TIA < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.88 0.71 1.06 € 46,342 € 46,342 

TIA > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.91 0.73 1.09 € 46,342 € 46,342 

Stable Health state utility 

multipliers (Male) 

1.00 0.80 1.20 € 46,342 € 46,342 

SA < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.68 0.54 0.81 € 46,342 € 46,342 

SA > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.90 0.72 1.08 € 46,342 € 46,342 

UA < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.68 0.54 0.81 € 46,342 € 46,342 

UA > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.90 0.72 1.08 € 46,342 € 46,342 

MI < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.53 0.43 0.64 € 46,342 € 46,342 

MI > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.86 0.69 1.03 € 46,342 € 46,342 

IS < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.62 0.50 0.74 € 46,342 € 46,342 

IS > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.81 0.65 0.97 € 46,342 € 46,342 

TIA < 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.98 0.78 1.17 € 46,342 € 46,342 

TIA > 1 year Health state 

utility multipliers (Male) 

0.91 0.73 1.09 € 46,342 € 46,342 

Stable Health state utility 

multipliers (Female) 

1.00 0.80 1.20 € 46,342 € 46,342 

SA < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.69 0.55 0.83 € 46,342 € 46,342 
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SA > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.92 0.74 1.11 € 46,342 € 46,342 

UA < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.69 0.55 0.83 € 46,342 € 46,342 

UA > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.92 0.74 1.11 € 46,342 € 46,342 

MI < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.55 0.44 0.66 € 46,342 € 46,342 

MI > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.89 0.71 1.06 € 46,342 € 46,342 

IS < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.64 0.51 0.76 € 46,342 € 46,342 

IS > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.83 0.67 1.00 € 46,342 € 46,342 

TIA < 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.88 0.71 1.06 € 46,342 € 46,342 

TIA > 1 year Health state 

utility multipliers (Female) 

0.91 0.73 1.09 € 46,342 € 46,342 

Riskfactor - all risks 1.00 0.80 1.20 € 54,224 € 41,173 

Annual costs – Ezetimib 16.62 13.30 19.94 € 46,548 € 46,135 

Adjustment factor - 

Generalpop. Mortality 

1.00 0.80 1.20 € 44,347 € 48,250 

Other Yearly Costs - High 

risk (no event) 

0.00 0.00 0.00 € 46,342 € 46,342 

Other Yearly Costs - MI <1 

year 

12165.75 9732.60 14598.90 € 46,567 € 46,117 

Other Yearly Costs - MI 1-2 

years 

6082.87 4866.30 7299.45 € 46,405 € 46,279 

Other Yearly Costs - MI >2 

years 

6082.87 4866.30 7299.45 € 45,446 € 47,237 

Other Yearly Costs - SA <1 

year 

12165.75 9732.60 14598.90 € 46,339 € 46,344 

Other Yearly Costs - SA 1-2 

years 

6082.87 4866.30 7299.45 € 46,341 € 46,343 

Other Yearly Costs - SA >2 

years 

6082.87 4866.30 7299.45 € 46,331 € 46,352 

Other Yearly Costs - UA <1 

year 

12165.75 9732.60 14598.90 € 46,465 € 46,219 

Other Yearly Costs - UA 1-2 

years 

6082.87 4866.30 7299.45 € 46,376 € 46,307 

Other Yearly Costs - UA >2 

years 

6082.87 4866.30 7299.45 € 46,003 € 46,681 

Other Yearly Costs – 

Revascularisation 

0.00 0.00 0.00 € 46,342 € 46,342 

Other Yearly Costs - IS <1 

year 

18801.61 15041.29 22561.93 € 46,634 € 46,049 

Other Yearly Costs - IS 1-2 

years 

8847.82 7078.25 10617.38 € 46,450 € 46,234 

Other Yearly Costs - IS >2 

years 

8847.82 7078.25 10617.38 € 45,857 € 46,827 

Other Yearly Costs - TIA <1 

year 

0.00 0.00 0.00 € 46,342 € 46,342 

Other Yearly Costs - TIA 1- 0.00 0.00 0.00 € 46,342 € 46,342 
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2 years 

Other Yearly Costs - TIA >2 

years 

0.00 0.00 0.00 € 46,342 € 46,342 

Other Yearly Costs - CV 

death 

0.00 0.00 0.00 € 46,342 € 46,342 

Adjustment for reccurent 

events 

1.50 1.20 1.80 € 46,342 € 46,342 

Non-fatal events per year 0.03 0.02 0.04 € 46,057 € 46,620 

Fatal events per year 0.05 0.04 0.06 € 45,291 € 47,443 

Afkortingen: AliMab, alirocumab; ASCVD, atherosclerotic cardiovascular disease; BA, bempedoic acid; CV, 

cardiovascular; CVD, cardiovascular disease; EvoMab; evolocumab; EZE, ezetimib; FDC, fixed-dose 

combination; ICER, incremental cost-effectiveness ratio; IS, ischemic stroke; LDL-C, low-density lipoprotein 

cholesterol; MI, myocardial infarction; NMA, network meta analysis; SA, stable angina; SE, standard error; 

TIA, transcient ischemic attack; UA, unstable angina 

 

6.4 Appendix IV: Jaarlijkse probabilities CV risico secundaire preventie 

 

 
Patients with 

Diabetes 
CV 

Death 
IS MI UA SA Elective 

Revascularisation 
TIA 

MI < 12 months 
prior 

6.0% 1.7% 5.2% 3.3% 0.0% 4.9% 0.9% 

MI 12-24 months 4.1% 1.2% 2.8% 2.1% 0.0% 0.8% 0.6% 

MI > 36 months 2.8% 0.9% 1.6% 1.1% 0.0% 0.9% 0.5% 

SA b < 12 months 

prior 

2.7% 0.9% 1.5% 0.8% 0.0% 0.93% 0.5% 

SA b 12-

24 months 

2.7% 0.9% 1.5% 0.8% 0.0% 0.93% 0.5% 

SA b > 36 months 2.7% 0.9% 1.5% 0.8% 0.0% 0.93% 0.5% 

UA < 12 months 
prior 

6.0% 1.7% 5.2% 3.3% 0.0% 4.9% 0.9% 

UA 12-24 months 4.1% 1.2% 2.8% 2.1% 0.0% 0.8% 0.6% 

UA > 36 months 2.8% 0.9% 1.6% 1.1% 0.0% 0.9% 0.5% 

IS < 12 months 
prior 

4.2% 2.8% 1.5% 0.7% 0.0% 0.5% 1.4% 

IS 12 
– 24 months prior 

4.2% 2.8% 1.5% 0.7% 0.0% 0.5% 1.4% 

IS > 36 months 
prior 

4.2% 2.8% 1.5% 0.7% 0.0% 0.5% 1.4% 

TIA < 12 months 
prior 

3.5% 4.2% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

TIA 12-24 months 
prior 

3.5% 4.2% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

TIA > 36 months 
prior 

3.5% 4.2% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Patients 
without 
diabetes 

CV 
Death 

IS MI UA SA Elective 
Revascularisation 

TIA 

MI < 12 months 
prior 

2.9% 0.8% 4.1% 2.4% 0.0% 3.6% 0.4% 

MI 12-24 months 2.2% 0.5% 2.4% 1.3% 0.0% 0.8% 0.3% 

MI > 36 months 2.2% 0.7% 1.5% 0.7% 0.0% 0.7% 0.3% 

SA b < 12 months 

prior 
2.0% 0.8% 1.1% 0.5% 0.0% 0.7% 0.4% 

SA b 12-

24 months 
2.0% 0.8% 1.1% 0.5% 0.0% 0.7% 0.4% 
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SA b > 36 months 2.0% 0.8% 1.1% 0.5% 0.0% 0.7% 0.4% 

UA < 12 months 
prior 

2.9% 0.8% 4.1% 2.4% 0.0% 3.6% 0.4% 

UA 12-24 months 2.2% 0.5% 2.4% 1.3% 0.0% 0.8% 0.3% 

UA > 36 months 2.2% 0.7% 1.5% 0.7% 0.0% 0.7% 0.3% 

IS < 12 months 
prior 

3.8% 2.4% 1.1% 0.4% 0.0% 0.3% 1.2% 

IS 12-24 months 
prior 

3.8% 2.4% 1.1% 0.4% 0.0% 0.3% 1.2% 

IS > 36 months 
prior 

3.8% 2.4% 1.1% 0.4% 0.0% 0.3% 1.2% 

TIA < 12 months 
prior 

3.5% 4.2% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

TIA 12-24 months 
prior 

3.5% 4.2% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

TIA > 36 months 
prior 

3.5% 4.2% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

CV = cardiovascular; IS = ischaemic stroke; MI = myocardial infarction; SA = stable angina; THIN = The 
Health Improvement Network; TIA = transient ischaemic attack; UA = unstable angina; UK = United 
Kingdom. 
a The prevalence of diabetes by CV risk category (based on the UK THIN data) is used in conjunction with 
the risks for patients with and without diabetes to generate risks which are generalisable to the total model 
population. 
b SA assumed to be the same as “Other CHD,” and transitions to SA were blocked for prior event health 
states. 
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