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Geachte heer Kuipers,  

 

Zorginstituut Nederland adviseert u over de beoordeling van ciltacabtagene 

autoleucel (Carvykti®), hierna cilta-cel, voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend en refractair multipel myeloom (RRMM), die ten 

minste drie eerdere behandelingen hebben gekregen, waaronder een 

proteasoomremmer, een immunomodulerend middel en een anti-CD38-

antilichaam en bij wie ziekteprogressie is aangetoond op of na de laatste therapie. 

Aanleiding voor dit advies vormde de plaatsing van cilta-cel in de pakketsluis voor 

dure geneesmiddelen.  

 

Cilta-cel voldoet bij de hierboven genoemde indicatie aan de stand van de 

wetenschap en praktijk en heeft een therapeutische meerwaarde ten opzichte van 

de vergelijkende behandeling. 

De kosteneffectiviteitsanalyse die de fabrikant heeft aangeleverd is, ondanks het 

feit dat de fabrikant de mogelijkheid heeft gekregen dit te herstellen, van 

onvoldoende kwaliteit. Hiermee kan het Zorginstituut helaas geen advies geven 

ten behoeve van een eventuele prijsonderhandeling door u. Dit is voor u en voor 

het Zorginstituut essentieel, omdat vergoeding van cilta-cel tegen de huidige 

vraagprijs van de fabrikant leidt tot een hoge, maatschappelijk niet te 

verantwoorden budgetimpact. 

Het Zorginstituut adviseert u daarom om cilta-cel (Carvykti®) voor de genoemde 

indicatie niet op te nemen in het basispakket. Het Zorginstituut realiseert zich dat 

de uitkomst van de beoordeling door het Zorginstituut voor patiënten en 

behandelaren teleurstellend is. Het Zorginstituut nodigt de fabrikant dan ook uit 

om de farmaco-economische analyse aan te passen en beter te onderbouwen. 

 

Wij lichten hieronder onze bevindingen en eindconclusie nader toe. 

 

Algemeen 

Het Zorginstituut maakt op uw verzoek vanuit het oogpunt van het uit 

gezamenlijke premies betaalde basispakket, de afweging of nieuwe zorg 

onderdeel zou moeten zijn van het verzekerde pakket. We maken hierbij een 

weging, zowel in wetenschappelijke zin, als vanuit maatschappelijk draagvlak en 

we wegen aspecten van doelmatigheid en transparantie. Het Zorginstituut heeft 
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cilta-cel beoordeeld aan de hand van de vier pakketcriteria1: effectiviteit2, 

kosteneffectiviteit3, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid. Het Zorginstituut is 

hierin geadviseerd door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) voor de toetsing 

van de gegevens aan de stand van de wetenschap en praktijk en het bepalen van 

de kosteneffectiviteit. Ook hebben wij belanghebbende partijen tijdens het proces 

over de beoordeling geconsulteerd. 

 

Integrale weging pakketcriteria 

Stand van de wetenschap en praktijk 

De effectiviteit en veiligheid van cilta-cel bij volwassen patiënten met RRMM die 

ten minste drie eerdere behandelingen (d.w.z. behandellijnen) hebben gehad, is 

onderzocht in een enkelarmige, niet-vergelijkende fase 1b/2 studie (CARTITUDE-

1). Voor het bepalen van een verschil in algehele overleving is een (gewogen) 

indirecte vergelijking gemaakt tussen CARTITUDE-1 en een retrospectief extern 

controlecohort (MAMMOTH).  

Na 12 maanden was 81% van de met cilta-cel behandelde patiënten nog in leven 

versus 42% van de patiënten die met de vergelijkende behandeling werden 

behandeld. De indirecte vergelijking van de algehele overleving van deze twee 

cohorten resulteert in een hazard ratio (HR) van 0,24 (95% 

betrouwbaarheidsinterval: 0,14; 0,41). Dit effect is klinisch relevant. Omdat de 

data uit de CARTITUDE-1 studie nog niet matuur zijn, kan de absolute winst op de 

overleving alleen geschat worden op basis van de beschikbare data. Behandeling 

met cilta-cel resulteerde in een geschatte winst op overleving van minstens 28,5 

maanden (minstens 37,5 maanden versus ongeveer 9 maanden op de 

vergelijkende behandeling). Of de kwaliteit van leven verbetert na behandeling 

met cilta-cel t.o.v. de vergelijkende behandeling is niet te beoordelen vanwege 

het ontbreken van gegevens van zowel cilta-cel als de vergelijkende behandeling.  

Er is onzekerheid over het behandeleffect op de algehele overleving vanwege het 

gebrek aan direct vergelijkend bewijs en de immaturiteit van de data. Gezien de 

grootte van het effect is het echter zeer onwaarschijnlijk dat cilta-cel in de 

praktijk niet superieur is ten opzichte van de vergelijkende behandeling. 

Daarnaast speelt de setting een belangrijke rol bij de beoordeling: er is sprake 

van een agressief ziektebeloop en patiënten hebben vrijwel geen effectieve 

behandelopties meer vanaf de vierde behandellijn.  

 

Behandeling met cilta-cel gaat frequent gepaard met ernstige bijwerkingen. 

Gezien de behandelbaarheid hiervan en het instellen van risico beperkende 

maatregelen vindt het Zorginstituut de ongunstige effecten van cilta-cel 

acceptabel in relatie tot de ernst van de ziekte (levensbedreigend) en het effect 

dat met de behandeling wordt bereikt. 

 

Cilta-cel voldoet bij de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend en 

refractair multipel myeloom (RRMM), die ten minste drie eerdere behandelingen 

hebben gekregen, waaronder een proteasoomremmer, een immunomodulerend 

middel en een anti-CD38-antilichaam en bij wie ziekteprogressie is aangetoond op 

of na de laatste therapie, aan de stand van de wetenschap en praktijk en heeft 

een therapeutische meerwaarde ten opzichte van de vergelijkende behandeling. 

 

                                                
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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Budgetimpactanalyse 

Het Zorginstituut schat in dat 140 patiënten per jaar met cilta-cel voor de 

genoemde indicatie worden behandeld in jaar 3 na opname in het pakket. De 

totale kosten voor infusie met cilta-cel komen per patiënt uit op € 420.000 (deze 

kosten zijn inclusief toedienings- en monitoringskosten).  

Het kostenbeslag ligt dan tussen de € 37,9 en € 46,2 miljoen per jaar. Er heerst 

onzekerheid rondom de verdeling van de behandelingen in de vierde lijn. De 

invloed hiervan op het kostenbeslag is niet onderzocht in de 

budgetimpactanalyse. 

 

Farmaco-economische analyse 

De kosteneffectiviteitsanalyse die de fabrikant heeft aangeleverd is, ondanks het 

feit dat de fabrikant de mogelijkheid heeft gekregen dit te herstellen, van 

onvoldoende kwaliteit.  

Het Zorginstituut oordeelt dat de kosteneffectiviteitsanalyse niet voldoende 

transparant is, dat er sprake is van bias in de aannames en een gebrek aan bewijs 

om de aannames te onderbouwen die zijn gedaan in de farmaco-economische 

analyse. Cruciale keuzes in het farmaco-economische model zijn niet voldoende 

onderbouwd door de registratiehouder en gevraagde analyses zijn niet 

doorgevoerd in het gehele dossier. Het Zorginstituut kan hierdoor geen 

methodologisch betrouwbare schatting van de kosteneffectiviteit geven, en kan u 

niet meegeven welke prijsreductie noodzakelijk is om in de buurt te komen van 

een acceptabele kosteneffectiviteit. 

 

Hiermee kan het Zorginstituut u helaas geen advies geven ten behoeve van een 

eventuele prijsonderhandeling . Dit is voor u en voor het Zorginstituut essentieel, 

omdat vergoeding van cilta-cel tegen de huidige vraagprijs van de fabrikant leidt 

tot een hoge, maatschappelijk niet te verantwoorden budgetimpact. 

 

Pakketadvies 

Het Zorginstituut adviseert u daarom om ciltacabtagene autoleucel (Carvykti®) 

voor de genoemde indicatie niet op te nemen in het basispakket. Het Zorginstituut 

realiseert zich dat de uitkomst van de beoordeling door het Zorginstituut voor 

patiënten en behandelaren teleurstellend is. Het Zorginstituut nodigt de fabrikant 

dan ook uit om de farmaco-economische analyse aan te passen en beter te 

onderbouwen. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Sjaak Wijma 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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Afkortingen 

Afkorting  Omschrijving 

ATT Average treatment effects on the treated  

BCMA B-cel maturatie antigen 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

CAR Chimere antigeenreceptor 

CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 

CRS Cytokinine-release-syndroom 

DLBCL Diffuus grootcellig B-cellymfoom 

DPd Daratumumab, pomalidomide en dexamethason 

Dara-VTd  Daratumumab, bortezomib, thalidomide en dexamethason 

EMA European Medicine Agency 

EPAR European public assessment reports 

FU Follow up 

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation 

HDT High-dose chemotherapie 

HIV Humaan immuundeficiëntievirus 

HOVON Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland 

HR Hazard ratio 

ICANS Immuun-effectorcel-geassocieerd neurotoxiciteitssyndroom 

IMiD Immunomodulerend geneesmiddel 

IMWG International Myeloma Working Group 

IPW Inverse probability weighting 

IQR Interquartile range 

ISS International staging system 

ITT Intention-to-treat 

mAB Monoklonaal antilichaam 

MCID Minimaal klinisch relevant verschil (minimal clinically 

important difference) 

mITT Modified intention-to-treat 

MM Multipel myeloom 

MRD Minimal residual disease 

OIS Oncology Information Services 

ORR Algeheel responspercentage 

PI Proteasoomremmer 

PMBCL Primair mediastinaal grootcellig B-cellymfoom 

PVd Pomalidomide, bortezomib en dexamethason 

RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

RR Relatieve risico (risk ratio) 

RRMM Recidiverend en refractair multipel myeloom 

SCT Stamceltransplantatie 

sIPTW Stabilized inverse probability of treatment weighting 

SMD Gestandaardiseerde gemiddelde verschil (standardized mean 

difference) 

SmPC Samenvatting van de productkenmerken 

VRd Bortezomib, lenalidomide en dexamethason 

VTd Bortezomib, thalidomide en dexamethason 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van ciltacabtagene autoleucel (Carvykti®), 

hierna cilta-cel, bij de behandeling  van volwassen patiënten met recidiverend en 

refractair multipel myeloom, die ten minste drie eerdere behandelingen (d.w.z. 

behandellijnen) hebben gekregen, waaronder een proteasoomremmer, een 

immunomodulerend middel en een anti-CD38-antilichaam en bij wie 

ziekteprogressie is aangetoond op de laatste therapie. Cilta-cel is daarbij indirect 

vergeleken met chemo-/chemo-immunotherapie op de criteria gunstige effecten, 

ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut 

Nederland heeft zich hierbij laten adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR). 

 

De effectiviteit en veiligheid van cilta-cel zijn onderzocht in een enkelarmige, niet-

vergelijkende fase 1b/2 studie (CARTITUDE-1). Voor het bepalen van een verschil in 

overlevingsduur is een vergelijking gemaakt met een retrospectief extern 

controlecohort (MAMMOTH studie). Bij een mediane follow-up duur van 12,4 

maanden in de CARTITUDE-1 studie resulteerde behandeling met cilta-cel in een 

klinisch relevante verlenging van de algehele overleving (HR 0,24 [95% BI 0,14 – 

0,41]) en de progressievrije overleving (HR 0,15 [95% BI 0,10 – 0,23]). Kwaliteit 

van leven is slechts in een subset van patiënten behandeld met cilta-cel gemeten en 

gegevens over de kwaliteit van leven van de vergelijkende behandeling ontbraken. 

Cilta-cel gaat gepaard met frequente en ernstige ongunstige effecten, waaronder 

het cytokinine-release-syndroom en neurotoxiciteit. Zes van de 12 patiënten met 

late onset neurotoxische voorvallen waren nog niet hersteld ten tijde van de data 

cut-off.  

 

Het is aannemelijk dat patiënten in de controlecohorten minder fit zijn en in de 

praktijk niet allemaal in aanmerking zouden komen voor behandeling met cilta-cel. 

Hierdoor is het effect vertekend ten gunste van cilta-cel. Echter, het effect gezien in 

de cilta-cel studie kan worden doorgetrokken naar de Nederlandse praktijk, omdat 

in de dagelijkse praktijk ook streng zal worden geselecteerd. Daarnaast is het effect 

dusdanig groot, namelijk een absolute (geschatte) winst van minstens 2 jaar, dat 

het Zorginstituut het onwaarschijnlijk acht dat cilta-cel niet superieur is aan de 

huidige standaardbehandeling (geschatte mediane overleving 37,5 maanden op 

cilta-cel versus 9 maanden op de vergelijkende behandeling). De toxiciteit is 

aanzienlijk, maar lijkt niet af te wijken van andere CAR-T behandelingen. Gezien de 

behandelbaarheid van de ongunstige effecten, de risico-beperkende maatregelen en 

de ernst van de ziekte is het Zorginstituut van mening dat, in het licht van de 

gunstige effecten, de ongunstige effecten van cilta-cel acceptabel zijn. 

 

De ervaring met cilta-cel is beperkt. Cilta-cel kan alleen worden toegediend in 

gekwalificeerde behandelcentra door ervaren artsen. Het gebruiksgemak van cilta-

cel is beperkt gezien het intensieve voor- en nabehandeltraject. 

 

Ciltacabtagene autoleucel bij de behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom, die ten minste drie eerdere 

behandelingen hebben gekregen, waaronder een proteasoomremmer, een 

immunomodulerend middel en een anti-CD38-antilichaam en bij wie 

ziekteprogressie is aangetoond op de laatste therapie voldoet daarom aan de stand 

van de wetenschap en praktijk. 
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De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in de vergadering van 12 

september 2022. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van ciltacabtagene 

autoleucel (Carvykti®) bij de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend 

en refractair multipel myeloom, die ten minste drie eerdere behandelingen hebben 

gekregen, waaronder een proteasoomremmer, een immunomodulerend middel en 

een anti-CD38-antilichaam en bij wie ziekteprogressie is aangetoond op de laatste 

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

 

Ciltacabtagene autoleucel (Carvykti®) dispersie voor infusie 

Geregistreerde indicatie:  

Ciltacabtagene autoleucel (Carvykti®) is geïndiceerd voor de behandeling van 

volwassen patiënten met recidiverend en refractair multipel myeloom, die ten 

minste drie eerdere behandelingen hebben gekregen, waaronder een 

proteasoomremmer, een immunomodulerend middel en een anti-CD38-

antilichaam en bij wie ziekteprogressie is aangetoond op of na de laatste 

therapie. 

Claim van de registratiehouder: 

Ciltacabtagene autoleucel heeft een therapeutische meerwaarde ten opzichte van 

de huidige gebruikelijke zorg bij volwassen patiënten met recidiverend en 

refractair multipel myeloom (RRMM) die minimaal drie eerdere behandelingen 

hebben ondergaan, waaronder een proteasoomremmer (PI), een 

immunomodulerend middel (IMiD) en een anti-CD38-antilichaam (anti-CD38 

mAb). 

Doseringsadvies:  

De behandeling bestaat uit een enkele dosis voor infusie die een dispersie van 

CAR-positieve levensvatbare T-cellen in één infuuszak bevat. 

De streefdosis is 0,75 x 106 CAR-positieve levensvatbare T-cellen/kg 

lichaamsgewicht (niet meer dan 1,0 x 108 CAR-positieve levensvatbare T-cellen). 

Patiënten van 100 kg en minder: 0,5 - 1,0 x 106 CAR-positieve levensvatbare T-

cellen/kg lichaamsgewicht. 

Patiënten boven 100 kg: 0,5 - 1,0 x 108 CAR-positieve levensvatbare T-cellen 

(niet op gewicht gebaseerd). 

Samenstelling: 

Elke patiënt-specifieke infusiezak van cilta-cel bevat een batch-afhankelijke 

concentratie van autologe T-cellen welke genetische gemodificeerd zijn als anti-

B-cel maturatie antigen (BCMA) receptor (CAR-positieve levensvatbare T-cellen). 

Het finale product is verpakt als één infusiezak met een dispersie voor infusie van 

3.2 x 106 tot 1.0 x 108 CAR-positieve levensvatbare T-cellen gesuspendeerd in 

een cryopreservatie oplossing. Een infusiezak bestaat uit 30 of 70 mL dispersie 

voor infusie.  

Werkingsmechanisme:  

Cilta-cel is een BCMA-gerichte, genetisch gemodificeerde autologe T-cel-

immunotherapie, waarbij de eigen T-cellen van een patiënt worden 

geprogrammeerd met een vector dat codeert voor een chimere antigeenreceptor 

(CAR) die cellen die BCMA tot expressie brengen identificeert en elimineert. BCMA 

wordt voornamelijk tot expressie gebracht op het oppervlak van maligne multipel 

myeloom B-cellen, evenals B-cellen in een laat stadium en plasmacellen. Het 

Carvykti® CAR-eiwit bevat twee BCMA-gerichte antilichamen met een enkel 

domein die zijn ontworpen om hoge aviditeit te verlenen tegen humaan BCMA, 

een 4-1BB co-stimulerend domein en een CD3-zeta signalerend cytoplasmatisch 
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domein. Na binding aan cellen die BCMA tot expressie brengen, bevordert de CAR 

T-celactivering, expansie en eliminatie van doelcellen. 

Bijzonderheden:  

Cilta-cel is een weesgeneesmiddel en wordt door het Zorginstituut beoordeeld op 

verzoek van de minister van Medische Zorg en Sport vanwege plaatsing in de 

‘pakketsluis’ voor intramurale geneesmiddelen. Cilta-cel is geïncludeerd in de 

parallelle procedure van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 

en het Zorginstituut. In deze procedure beoordelen het CBG en het Zorginstituut 

tegelijkertijd de toelating tot de Nederlandse markt en de vergoeding uit het 

basispakket van een geneesmiddel beoordelen, in plaats van na elkaar. Op 24 

maart heeft de CHMP Carvykti® positief beoordeeld met een conditional 

approval. De beslissing van de Europese Commissie over de markttoelating van 

cilta-cel is afgegeven op 26 mei 2022.  

 

1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

Multipel myeloom, ook wel bekend als de ziekte van Kahler, is een aandoening 

waarbij sprake is van een kwaadaardige woekering van plasmacellen in het 

beenmerg. Plasmacellen produceren elk één type antistof en hebben daarmee een 

belangrijke rol in het immuunsysteem. Bij multipel myeloom woekert één soort 

plasmacel met als gevolg een ophoping van één type (monoklonaal) antistof, het M-

proteïne. Dit kan in het bloed worden aangetoond. De woekerende plasmacellen 

verdringen andere beenmergcellen en zorgen voor een verlaging van de normale 

antistoffen. Daarnaast bevorderen ze de botafbraak en remmen ze de botaanmaak, 

waardoor calciumwaarden in het bloed hoog zijn. [1]  

 

Hoe multipel myeloom ontstaat en welke factoren het ontstaan ervan bevorderen is 

nog niet bekend. Wel is aangetoond dat de kwaadaardige plasmacellen al jarenlang 

aanwezig kunnen zijn zonder dat de patiënt hier iets van merkt. Dit 

asymptomatische stadium heet smouldering multipel myeloom. Ieder jaar gaat bij 

ongeveer 10% van de patiënten met smouldering multipel myeloom de ziekte over 

in multipel myeloom. [2] 

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

Multipel myeloom is een nog ongeneesbare aandoening, welke wordt gekenmerkt 

door hoge mate van morbiditeit, met name botlaesies, nierfalen en recidiverende 

infecties. Het ziektebeloop is zeer heterogeen en afhankelijk van verschillende 

factoren zoals leeftijd, comorbiditeit en de agressiviteit van de ziekte.  

 

Symptomen van de ziekte kunnen zijn:  

• Botpijn, botdefecten en soms (spontane) botbreuken en wervelinzakkingen 

doordat de kwaadaardige plasmacellen de botafbrekende cellen stimuleren en 

de botaanmakende cellen remmen; 

• Vermoeidheid door een tekort aan rode bloedcellen; 

• Een verhoogde kans op bloedingen door een tekort aan bloedplaatjes; 

• Een verhoogde gevoeligheid voor infecties door een verlaagd gehalte aan 

normale antilichamen en een tekort aan witte bloedcellen; 

• Nierbeschadiging en uitdroging door het verhoogde calciumgehalte in het bloed 

door botafbraak; 

• Nier- en hartbeschadiging door het neerslaan van verkeerd gevouwen 

eiwitketens (amyloïdose); 

• Beschadiging van zenuwwortels of het ruggenmerg (dwarslaesie) door het 

ingroeien of doorgroeien van plasmacellen vanuit de vaak aangetaste wervels.  
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Multipel myeloom is een ziekte die vooral mannen en ouderen treft. De gemiddelde 

leeftijd bij diagnose is ongeveer 70 jaar. De ziekte reageert in het algemeen goed 

op behandeling, maar komt uiteindelijk terug met steeds kortere ziektevrije 

periodes per opvolgende behandeling. Het gemiddelde aantal jaren dat een patiënt 

na diagnose nog in leven is, is tegenwoordig meer dan 7 jaar. [1] De opkomst van 

nieuwe eerstelijnsbehandelingen, waaronder bortezomib, thalidomide en 

lenalidomide hebben hieraan een significante bijdrage geleverd. [3] Toch overlijdt het 

merendeel van de patiënten aan multi-drug-resistente ziekte.  

 

De International Myeloma Working Group (IMWG) publiceerde in 2015 het ‘Revised 

International Staging System’ (R-ISS) voor multipel myeloom. Het R-ISS schat het 

ziektebeloop van patiënten met symptomatisch multipel myeloom in op basis van 

een aantal kenmerken en maakt daarbij onderscheid tussen drie ziektestadia. Hoe 

hoger het ziektestadium, des te lager is het percentage patiënten dat na 5 jaar nog 

in leven is (Tabel 1). [4] 

 

Tabel 1. Revised International Staging System (R-ISS) [4]  

 Kenmerken 5-jaars overleving 

Stadium I  Serum-β-2microglobuline <3,5 mg/L en 

serumalbumine ≥3,5 g/dL en normaal LDH-

gehalte en standaard risico op cytogenetische 

afwijkingen 

82% 

Stadium II  Voldoet niet aan definitie van stadium I en III  62% 

Stadium III Serum-β-2microglobuline >5,5 mg/L en 

verhoogd LDH-gehalte en hoog risico op 

cytogenetische afwijkingen 

40% 

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

De 5-jaars prevalentie en incidentie van multipel myeloom bedroegen in 2021 

respectievelijk 4.546 patiënten en 1.557 patiënten in 2021. Dit gaat om voorlopige 

cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). [5] In ongeveer 10% van 

de nieuwe gevallen is er geen sprake van symptomen of aangetaste organen en is 

er initieel geen behandeling nodig (smouldering multipel myeloom). 

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

De behandeling van multipel myeloom wordt beschreven in de richtlijn ‘Behandeling 

Multiple myeloom’ van de HOVON werkgroep Multipel Myeloom, gedateerd mei 

2021. [6] Deze richtlijn beveelt aan patiënten zoveel mogelijk in studieverband te 

behandelen. De behandeling is gericht op verlenging van de levensduur en het zo 

lang mogelijk onder controle houden van de ziekte (progressievrije overleving). 

Kwaliteit van leven is hierbij belangrijk. 

 

Voor de eerstelijnsbehandeling wordt onderscheid gemaakt op basis van de fitheid 

van de patiënt, waarbij wordt gekeken naar leeftijd van de patiënt, de performance 

status en eventuele co-morbiditeit. Relatief fitte patiënten (<70 jaar) komen in 

aanmerking voor high-dose chemotherapie (HDT) gevolgd door autologe 

stamceltransplantatie (auto-SCT). Minder fitte, veelal oudere patiënten (>70 jaar), 

komen niet in aanmerking voor HDT gevolgd door auto-SCT en ontvangen als 

eerstelijnsbehandeling een combinatietherapie met chemo-immunotherapie 

(bijvoorbeeld daratumumab-melfalan-prednison-bortezomib). Voor patiënten die fit 

genoeg zijn om een auto-SCT te ondergaan gaat de voorkeur uit naar 4 cycli 

inductietherapie bestaande uit daratumumab, bortezomib, thalidomide en 

dexamethason (Dara-VTd, gevolgd door HDT en auto-SCT. Na auto-SCT adviseert 
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de richtlijn twee cycli consolidatietherapie met bortezomib, lenalidomide en 

dexamethason (VRd) gevolgd door onderhoudstherapie met lenalidomide tot aan 

ziekteprogressie.  

 

Na een recidief is er geen standaardbehandeling vast te stellen. De keuze van de 

behandeling hangt af van ziekte‐ en patiënt‐gerelateerde factoren en de kwaliteit en 

de duur van de respons op de voorafgaande behandeling. In het algemeen wordt, 

indien het bijwerkingenprofiel dit toelaat, gekozen voor een medicament van een 

andere ‘klasse’. In de richtlijn is onderscheid gemaakt tussen patiënten die wel of 

niet refractair zijn voor lenalidomide en een verdere onderverdeling tussen wel of 

niet voorbehandeld of refractair op daratumumab (Figuur 1). Refractair betekent 

progressie tijdens of binnen 6 maanden na staken van de behandeling. 

 

Figuur 1. Behandelopties volgens HOVON richtlijn in de tweede lijn bij multiple 

myeloom  

 
In de derde lijn is er tevens geen sprake van een standaardbehandeling. Het 

merendeel van de patiënten zal lenalidomide- en bortezomib-refractair zijn. Indien 

patiënten tevens refractair zijn voor daratumumab, vervallen de opties 

daratumumab monotherapie en isatuximab-pomalidomide-dexamethason. De 

behandelopties voor patiënten in deze lijn zijn beperkt en omvatten voornamelijk 

conventionele chemotherapie en/of herbehandeling met combinaties van eerder 

ontvangen behandelopties (Figuur 2). Ook worden in de richtlijn nog niet 

geregistreerde of vergoede behandelingen genoemd als behandelopties vanaf de 

derde lijn (bispecifieke antistof therapie, belantamab mafodotin, selinexor, 

melphalan flufenamide, CAR-T celtherapie). 

 
Plaatsbepaling ciltacabtagene autoleucel 

De geregistreerde indicatie van ciltacabtagene autoleucel, oftewel cilta-cel (het 

geneesmiddel dat in dit rapport wordt beoordeeld), beschrijft een inzet na ten 

minste drie eerdere behandelingen, waaronder een proteasoomremmer (PI; bijv. 

bortezomib), een immunomodulerend middel (IMiD; bijv. lenalidomide) en een anti-

CD38-antilichaam (bijv. daratumumab) en bij wie ziekteprogressie is aangetoond op  

of na de laatste therapie. In de registratiestudie zijn alleen patiënten geïncludeerd 

die minstens drie behandellijnen hebben gehad. Het label dat is afgegeven door het 

EMA is gebaseerd op deze registratiestudie. Met de frase ‘na ten minste drie eerdere 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ciltacabtagene autoleucel (Carvykti®) bij recidiverend en refractair 

multipel myeloom na ten minste drie eerdere behandelingen | 13 september 2022 

 

2022011806 Pagina 13 van 50 

Figuur 2. Behandelopties volgens de HOVON richtlijn vanaf de derde lijn bij multiple 

myeloom  

 
 

behandelingen’ wordt dan ook ‘na ten minste drie behandellijnen bedoeld’. Dit is 

geverifieerd bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Derhalve wordt er 

uitgegaan van een positionering vanaf de vierde behandellijn. De HOVON 

beroepsgroep heeft aangegeven cilta-cel in te willen zetten bij triple-class refractaire 

patiënten. Deze patiënten zijn blootgesteld aan drie verschillende klassen 

geneesmiddelen (triple-class exposed) en reageren niet (meer) of heel kort (<6 

maanden) op deze geneesmiddelen (triple-refractair). Er is voor deze groep 

patiënten op dit moment geen rationele keuze te maken uit de huidige beschikbare 

behandelopties. Echter, het label van cilta-cel maakt geen onderscheid in refractaire 

status en kan pas worden ingezet vanaf de vierde behandellijn. 

 

Momenteel loopt er een fase 3 studie (CARTITUDE-4) waarin patiënten behandeld 

met 1-3 eerdere behandellijnen gerandomiseerd worden naar cilta-cel of standard of 

care met pomalidomide, bortezomib en dexamethason (PVd) of daratumumab, 

pomalidomide en dexamethason (DPd). De resultaten worden in december 2026 

verwacht, maar zullen geen inzichten toevoegen aan de effectiviteit van cilta-cel bij 

de geïndiceerde populatie van de voorliggende beoordeling (d.w.z. na ten minste 

drie eerdere behandellijnen). 

 

Vergelijkende behandeling 

Er zijn veel verschillende behandelcombinaties mogelijk vanaf de vierde lijn, waarbij 

de combinaties ook sterk afhankelijk zijn van de behandelingen die in de eerdere 

lijnen zijn gegeven. In de onderstaande tabel is een schatting gemaakt welke 

combinaties op dit moment het meest voorkomen. Aangezien het 

behandellandschap van multipel myeloom zeer dynamisch is, dienen hier geen 

harde conclusies aan verbonden te worden. Daarnaast kan het gebruik per 

ziekenhuis verschillen. Best ondersteunende zorg wordt met name ingezet bij 

oudere patiënten vanaf de 4e behandellijn. Bij jongere patiënten wordt vaak voor 

een actieve behandeling gekozen. De behandeling waarmee vergeleken dient te 

worden is: behandeling naar keuze van de arts (treatment of physician’s choice). 

 

Tabel 2. Schatting door beroepsgroep van behandelopties vanaf de vierde lijn 

Bron: Notulen scopingsoverleg Zorginstituut, HOVON, HEMATON, NFK (5 augustus 2021) 

EPd=elotuzumab-pomalidomide-dexamethason, PCd=pomalidomide-cyclofosfamide- 

dexamethason, Kd=carfilzomib-dexamethason, PVd=pomalidomide-bortezomib-

dexamethason, KRd=carfilzomib-lenalidomide-dexamethason, ERd=elotuzumab-lenalidomide-
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dexamethason, IRd=ixazomib-lenalidomide-dexamethason



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ciltacabtagene autoleucel (Carvykti®) bij recidiverend en refractair 

multipel myeloom na ten minste drie eerdere behandelingen | 13 september 2022 

 

2022011806 Pagina 15 van 50 

2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Voldoet ciltacabtagene autoleucel (Carvykti®) bij de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend en refractair multipel myeloom, die ten minste drie 

eerdere behandelingen hebben gekregen, waaronder een proteasoomremmer, een 

immunomodulerend middel en een anti-CD38-antilichaam en bij wie 

ziekteprogressie is aangetoond op de laatste therapie aan de stand van de 

wetenschap en praktijk? 

 

2.1.1 PICO 

 

Patiëntenpopulatie  Volwassen patiënten met recidiverend of refractair 

multipel myeloom (RRMM) die ten minste drie eerdere 

behandelingen hebben ondergaan, waaronder een 

proteasoomremmer, een immunomodulerend 

geneesmiddel en een anti-CD38-antilichaam en 

ziekteprogressie vertonen op of na de laatste therapie a 

Interventie Ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel)  

Controle-interventie  Behandeling naar keuze van de arts 

Cruciale uitkomsten  Overlevingsduur 

Kwaliteit van leven  

Ernstige interventiegerelateerde ongunstige effecten 

Relevante follow-up duur Minstens 1 jaar b 

Studiedesign Er is geen sprake van een zeer zeldzaam 

indicatiegebied. Uit de passend onderzoeksvragenlijst 

komt naar voren dat gerandomiseerd onderzoek met 

een controlegroep wenselijk is, maar waarschijnlijk niet 

haalbaar bij het merendeel van de geïndiceerde 

populatie. Voor patiënten die triple-refractair zijn is 

gerandomiseerd onderzoek onethisch vanwege het 

gebrek aan effectieve behandelopties. Bij patiënten die 

triple-class exposed zijn, maar (nog) niet triple-

refractair resteren er nog behandelopties. Echter, het 

effect van deze behandelopties is beperkt in termen van 

overlevingswinst. c Blindering is moeilijk, onder andere 

vanwege het voorbehandeltraject voor cilta-cel.  
a Alleen patiënten die fit genoeg zijn en waarvan wordt verwacht dat zij de periode 

tussen aferese en de daadwerkelijke infusie kunnen overbruggen komen in 

aanmerking voor behandeling met cilta-cel. 
b De mediane overleving op de standard of care is 9-12 maanden bij patiënten met 

RRMM na ten minste drie eerdere behandelingen. [7-9] Om een effect op overleving 

aan te kunnen tonen, is een follow-up duur van minstens een jaar gewenst. 
c Het EMA concludeert dat een gerandomiseerde, gecontroleerde studie onpraktisch 

is gezien een deel van de geïndiceerde populatie geen bevredigende behandelopties 

meer heeft om naar gerandomiseerd te worden (geen equipoise). De enkelarmige 

studieopzet is daarom geaccepteerd voor de conditionele markttoelating. Zij maken 

daarbij de opmerking dat door het ontbreken van een RCT er onzekerheden zijn 

over het daadwerkelijke behandeleffect. 

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

Overlevingsduur 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ciltacabtagene autoleucel (Carvykti®) bij recidiverend en refractair 

multipel myeloom na ten minste drie eerdere behandelingen | 13 september 2022 

 

2022011806 Pagina 16 van 50 

Een cruciale uitkomstmaat voor effectiviteit is de overlevingsduur. Hiervoor kan  

algehele overleving (OS) worden gemeten. Ziekteprogressie dient te worden 

bepaald middels de International Myeloma Working Group (IMWG)-criteria. 

Progressievrije overleving (PFS), gedefinieerd als tijd van randomisatie tot hetzij 

ziekteprogressie hetzij dood ongeacht oorzaak, kan mee worden gewogen indien 

relatieve gegevens over OS niet doorslaggevend zijn. 

Klinische relevantiegrens: er is geen klinische relevantiegrens gedefinieerd voor OS 

voor patiënten met RRMM die gedragen wordt door de beroepsgroep. Consequent 

met eerdere beoordelingen van het Zorginstituut in de hemato-oncologie is gekozen 

om een klinische relevantiegrens van HR < 0,70 te hanteren. [10, 11] 

 

Kwaliteit van leven  

Kwaliteit van leven is tevens aangemerkt als cruciale uitkomstmaat. Voor de 

generieke kwaliteit van leven zijn diverse instrumenten beschikbaar zoals 

bijvoorbeeld de EQ-5D. Voor kankerspecifieke kwaliteit van leven zijn instrumenten 

beschikbaar zoals de European Organisation for the Research of Cancer Quality of 

Life Questionnaire Core 30 (EORTC-QLQ-C30) en de multiple myeloom module 

(MY24). [12, 13] Daarnaast wordt de FACT-M(multiple)M(myeloma) gebruikt. [14] Deze 

omvat de FACT-G(general) alsmede de multiple myeloma subschaal. Tevens kan 

langere instandhouding van kwaliteit van leven klinisch relevant zijn.  

 

Klinische relevantiegrens: verschilt per meetinstrument. 

 

Ernstige interventiegerelateerde ongunstige effecten  

De incidentie van ernstige interventiegerelateerde ongunstige effecten beschouwen 

we als cruciale uitkomstmaat. Daarnaast geven we een overzicht van de ernstige 

ongunstige effecten en de meest frequent voorkomende ongunstige effecten die 

kunnen optreden bij cilta-cel en de vergelijkende behandeling. Met name de 

ongunstige effecten die niet van voorbijgaande aard zijn, zijn volgens de 

beroepsgroep van belang. 

 

Klinische relevantiegrens: ontbreekt.  

 

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

ontbreekt, hanteert Zorginstituut Nederland de default grenswaarde van 0,5 meer of 

minder bij het gestandaardiseerde gemiddelde verschil (SMD). Bij een relatief risico 

(RR en HR) is de default grenswaarde 0,75 en 1,25. 

 

2.2 Zoekstrategie 

Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft 

het Zorginstituut in augustus 2022 een literatuursearch gedaan naar publicaties 

over ciltacabtagene autoleucel bij de behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom, die ten minste drie eerdere 

behandelingen hebben gekregen, waaronder een proteasoomremmer, een 

immunomodulerend middel en een anti-CD38-antilichaam en bij wie 

ziekteprogressie is aangetoond op de laatste therapie. De exacte zoekstrategie is 

weergegeven in bijlage 1. 

 

Passend extern controlecohort 

De studie waarin de effectiviteit en veiligheid van cilta-cel is onderzocht 

(CARTITUDE-1) is een enkelarmige, niet-vergelijkende studie. Hierdoor is een 

directe vergelijking van cilta-cel en behandeling naar keuze van de arts niet 

mogelijk. Om een uitspraak te doen over de relatieve effectiviteit is het noodzakelijk 

een vergelijking te maken met een extern controlecohort. Er zijn meerdere indirecte 

vergelijkingen gepubliceerd waarin getracht is de relatieve effectiviteit van cilta-cel 
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t.o.v. de vergelijkende behandeling te bepalen: 

• Indirecte vergelijking met het MAMMOTH cohort; 

• Indirecte vergelijking met de POLLUX, CASTOR, EQUULEUS klinische studies; 

• Indirecte vergelijking met het Oncology Information Services register; 

• Indirecte vergelijking met het Flatiron Health multipel myeloom register; 

• Meta-analyse van de 5 bovenstaande indirecte vergelijkingen (cilta-cel versus 

standard of care). 

 

Aan de HOVON beroepsgroep is voorafgaand aan deze beoordeling gevraagd welk 

cohort het meest overeenkomt met de Nederlandse populatie. De beroepsgroep 

heeft aangegeven dat zij de MAMMOTH-studie als een adequaat controlecohort zien 

waarbij de overlevingsduur representatief wordt geacht voor de Nederlandse 

situatie. In het EPAR is tevens de indirecte vergelijking met de MAMMOTH-studie 

gepubliceerd. Om deze redenen zal de indirecte vergelijking met de MAMMOTH 

studie worden geïncludeerd in de analyse. De overige controlecohorten kunnen als 

ondersteunend bewijs dienen.  

 

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

productkenmerken (SPC) van het registratiedossier en de European Public 

Assessment Report (EPAR) van de European Medicines Agency (EMA). 

 

2.3 Selectiecriteria 

In- en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien 

artikelen niet op basis van het abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele 

artikelen bekeken.  

 

Het volgende inclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

1. Gerandomiseerd onderzoek 

2. Observationeel onderzoek 

 

Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

1. Congresbijdragen 

2. Niet-systematische reviews; beschouwende artikelen 

3. Artikelen waarin een modified intention-to-treat (mITT) of per protocol analyse 

wordt gehanteerd. 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteert in 14 referenties, waarvan 3 gepubliceerde studies 

(waaronder het EPAR) voldeden aan de inclusiecriteria. De hierna volgende PRISMA 

flowchart geeft het selectieproces weer.  

 

 
*EPAR Carvykti®  

 

De volgende referenties zijn geïncludeerd voor de analyse: 

• Artikel over de CARTITUDE-1 studie van Berdeja et al. (2021), waarin de 

effectiviteit en veiligheid van cilta-cel staat beschreven. [15] 

• Artikel over de indirecte vergelijking van cilta-cel (CARTITUDE-1) versus de 

gebruikelijke behandeling (MAMMOTH) van Costa et al. (2021). [16] 

• Het EPAR van Carvykti. [17] 

 

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

geëxcludeerde studies zijn weergegeven in bijlage 3. De geïncludeerde richtlijnen en 

overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 4. 

 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

CARTITUDE-1 [15] 

Dit is een multicenter, fase 1b/2, enkelarmige trial met cilta-cel. Patiënten zijn enkel 

geworven in de Verenigde Staten.  

 

De belangrijke inclusiecriteria waren: 

• Patiënten van 18 jaar en ouder; 

• Diagnose van MM volgens de IMWG criteria; 

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 = 15) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 10) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 5) 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 3) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n = 7) 
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• ECOG status 0 of 1; 

• Behandeld met ten minste 3 eerdere behandellijnen of dubbel-refractair voor 

een PI en IMiD; 

• Behandeld met PI, IMiD en anti-CD38 therapie; 

• Progressie op of binnen 12 maanden na de laatste behandeling. 

 

Figuur 3 laat de stappen zien waaruit de interventie bestaat. Op de dag van inclusie 

ondergingen patiënten aferese om T-cellen te onttrekken. In de tijd dat cilta-cel 

wordt geproduceerd kon een patiënt overbruggingstherapie krijgen om stabiel te 

blijven. Dit gebeurde op discretie van de onderzoeker. Indien er een complete 

respons op de kortdurende overbruggingstherapie werd bereikt, kwam deze patiënt 

niet meer in aanmerking voor de infusie met cilta-cel. De patiënt start met 

conditionerende chemotherapie (fludarabine-cyclofosfamide) wanneer de productie 

van cilta-cel voltooid is. Vijf tot 7 dagen na starten met de conditionerende 

chemotherapie ontvangt de patiënt de infusie met cilta-cel met een totale dosis van 

0,75 x 106 CAR-T cellen. Voor 14 dagen wordt de patiënt dagelijks gemonitored in 

het ziekenhuis. De eerste 4 weken na infusie moet de patiënt in de buurt van een 

ziekenhuis blijven. De totale studieduur van CARTITUDE-1 is twee jaar. Het mediane 

aantal dagen vanaf de aferese tot aan de infusie met cilta-cel bedroeg in de studie 

47 dagen. 

 

Figuur 3. Stappenplan interventie CARTITUDE-1 

 
 

Van de 143 geselecteerde patiënten ondergingen er 113 patiënten aferese 

(intention-to-treat [ITT] populatie). Na aferese maar voor conditionering stopten 12 

patiënten met de studie (8 door overlijden, 2 door ziekteprogressie, 2 door 

withdrawal). Na het starten met de conditionerende chemotherapie verlieten nog 4 

patiënten de studie (1 door overlijden, 3 door withdrawal). Geen van de patiënten 

stopten met de studie vanwege productieproblemen. In totaal hebben 97 patiënten 

daadwerkelijk de cilta-cel infusie gekregen (modified ITT populatie; mITT; Figuur 4).  

 

Figuur 4. Flowchart van patiënten (data cutoff 1 september 2020) 
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Er zijn verschillende data cut-offs beschikbaar van de CARTITUDE-1 studie (Tabel 

3). Normaliter gaat het Zorginstituut uit van de gegevens met de langste follow-up 

duur. Hierbij is het belangrijk dat de gegevens gepubliceerd zijn in het EPAR of in 

een peer-reviewed artikel. Daarnaast acht het Zorginstituut de ITT populatie het 

meest geschikt voor het beoordelen van de effectiviteit van cilta-cel. De laatste data 

cut-off met gepubliceerde data over de ITT populatie zijn de gegevens van 11 

februari 2021 bij een mediane follow-up duur van 18,0 maanden. De indirecte 

vergelijking berust op het afkappunt van 1 september 2020 met een mediane 

follow-up duur van 12,4 maanden. De langetermijn gegevens van CARTITUDE-1 

met een mediane follow-up duur van 27,7 maanden zullen alleen ondersteunend 

worden meegenomen, omdat dit de mITT populatie betreft. [18] 

 

Tabel 3. Verschillende data cut-offs en vervolgduren van de CARTITUDE-1 studie 

 Data cutoff Mediane 

follow-up 

Bronnen Populatie 

1 september 2020  12,4 maanden  EPAR cilta-cel ITT/mITT 

  CARTITUDE studie - Berdeja et al. 

(2021) 

mITT 

  Indirecte vergelijking CARTITUDE 

t.o.v. MAMMOTH - Costa et al. 

(2021)  

ITT/mITT 

11 februari 2021  18,0 maanden  EPAR cilta-cel ITT/mITT 

1 juli 2021 21,7 maanden  Alleen beschreven in het FT-

dossier cilta-cel 

mITT 

11 januari 2022  27,7 maanden  Martin et al. (2022) mITT 

 

Extern controlecohort 

MAMMOTH vs. cilta-cel [7, 16] 

De studie "Monoclonal Antibodies in Multiple Myeloma: Outcomes after Therapy 

Failure" (MAMMOTH) is een multicenter, retrospectief onderzoek om het natuurlijk 

beloop en de uitkomsten te onderzoeken van patiënten met MM die refractair zijn 

voor anti-CD38 antilichaamtherapie als monotherapie of in combinatie toegediend 

(d.w.z. het indexregime). Het indexregime werd gebruikt bij de behandeling van 

recidiverende/refractaire MM en niet als eerstelijnsbehandeling. Onderzoekers 

verzamelden gegevens tussen januari 2017 en juni 2018 van 14 academische 

Amerikaanse centra. In aanmerking komende patiënten waren gedurende ≥ 4 

weken behandeld met een monoklonaal anti-CD38-antilichaam en vertoonden 

tekenen van progressieve ziekte zoals gedefinieerd door de International Myeloma 
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Working Group (IMWG) Response Criteria. In totaal werden er 275 patiënten 

geïncludeerd.  

 

Uit de MAMMOTH-gegevensset werd een populatie van patiënten (n=190) 

geïdentificeerd die vergelijkbaar was met de CARTITUDE-1 ITT-populatie. Zij waren 

onder andere triple-refractair voor een PI, IMiD en anti-CD38 antilichaam en 

ontvingen een volgende behandeling anders dan CAR-T-therapie. Deze 

geselecteerde populatie van 190 patiënten betreft de MAMMOTH ITT-populatie 

(Figuur 5).  

 

Figuur 5. Selectieproces MAMMOTH cohort voor vergelijking met CARTITUDE-1 

 

 
 

De mediane follow-up duur van de MAMMOTH studie staat niet gerapporteerd. De 

starttijd voor time-to-event-eindpunten (PFS en OS) was in CARTITUDE-1 de datum 

van aferese en in het MAMMOTH-cohort de datum van de eerste therapie nadat aan 

de inclusiecriteria was voldaan. Demografische kenmerken en baselinekenmerken 

zijn weergegeven in Tabel 4. Er waren onevenwichtigheden tussen de groepen. Zo 

was er in de CARTITUDE-1 ITT populatie in vergelijking met de ITT populatie van 

het MAMMOTH-cohort sprake van een langere tijd vanaf de diagnose (6,4 vs. 5,3 

jaar), een hoger percentage patiënten die een stamceltransplantatie hebben 

ondergaan (88% vs. 74%) en een lager percentage van triple-refractaire patiënten 

(88% vs. 98%). De CARTITUDE-1 studiepopulatie heeft een gunstigere prognose 

ten opzichte van het MAMMOTH-cohort. 

 

Om beide populaties wat betreft prognostische kenmerken meer op elkaar te laten 

lijken, is een weging (propensity score) toegepast om het effect van randomiseren 

na te bootsen. Patiënten uit het MAMMOTH cohort wegen dan zwaarder mee (een 

hogere propensity score) als zij wat betreft prognose meer op de CARTITUDE-1 

studiepopulatie lijken en wegen andersom minder zwaar mee (een lagere propensity 

score) als dit niet het geval was. Propensity scores werden berekend op basis van 

de volgende factoren: leeftijd, geslacht, ras/etniciteit, International Staging System 

(ISS), tijd van diagnose tot indexdatum, aantal eerdere behandellijnen, eerdere 

auto-SCT, aanwezigheid van hoog-risico cytogenetica, refractair voor bortezomib of 

ixazomib, refractair voor carfilzomib, refractair voor lenalidomide, refractair voor 

pomalidomide, refractair voor anti-CD38 antilichaam, triple-refractair, penta-class 

exposed en penta-refractair. Vervolgens werd op drie manieren getracht de 

populaties zoveel mogelijk om elkaar te laten lijken: 1:1 matching, propensity score 

weighting gevolgd door een extra weging (stabilised inverse probability of treatment 

weighting; sIPTW) en propensity score weighting gevolgd door een andere extra 

weging (average treatment effect on the treated; ATT). De uitkomsten verschilden 
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niet veel van elkaar. Er is gekozen om alleen de laatste methode weer te geven in 

het rapport. Deze methode resulteerde in de meest conservatieve schatting van het 

effect en wordt ook gehanteerd in andere indirecte vergelijkingen tussen 

CARTITUDE-1 en historische controles. 

 

Tabel 4. Baselinekarakteristieken van de ITT-populaties van CARTITUDE-1 en 

MAMMOTH (niet gematcht of gewogen) [16] 

 

 
a Minstens 1 PI, minstens 1 IMiD en 1 anti-CD38 antilichaam 
b Minstens 2 PI’s, minstens 2 IMiD’s en 1 anti-CD38 antilichaam 

 

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: 

Newcastle Ottawa Scale voor cohort studies. 

 

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

 

Algehele overleving (OS) 

Cilta-cel 

Bij een mediane follow-up duur van 18,0 maanden was de mediane OS nog niet 

bereikt in de ITT-populatie van de CARTITUDE-1 studie. Het 

betrouwbaarheidsinterval is niet gerapporteerd. [17] 

 

Indirecte vergelijking cilta-cel versus vergelijkende behandeling [17, 16] 

De indirecte vergelijking tussen cilta-cel en de vergelijkende behandeling was 

gebaseerd op de eerste data cut-off met een mediane follow-up duur van 12,4 

maanden in de cilta-cel studie. De mediane follow-up duur van de 190 

geselecteerde patiënten uit het MAMMOTH cohort is niet terug te vinden in het 

artikel van Costa et al. (2021). 1 Ook de mediane OS is niet gerapporteerd. De 12-

maanden OS-rate van de cilta-cel ITT-populatie werd geschat op 81% (74 – 89). De 

12-maanden OS rate bedroeg 42% (33 – 53) in de ITT-populatie van het MAMMOTH 

cohort. De indirecte vergelijking tussen cilta-cel en de vergelijkende behandeling liet 

een (ongewogen) relatief effect op de OS zien van HR 0,21 (95% BI 0,14 – 0,33). 

Om het MAMMOTH cohort wat betreft prognose meer op die van de CARTITUDE-1 

studiepopulatie te laten lijken werd er een weging toegepast (propensity score-

based ATT weighted analyse). Na weging bedroeg de HR 0,24 (95% BI 0,14 – 0,41; 

Figuur 6). Rekening houdend met een klinische relevantiegrens van HR < 0,70 

betekent dit een klinisch relevante verlenging van de OS in de cilta-cel studie t.o.v. 

het extern controlecohort.  

 

Omdat de data uit de CARTITUDE-1 studie nog niet matuur zijn, kan de winst op de 

OS door toedoen van cilta-cel niet exact worden berekend. Er kan wel een schatting 

worden gemaakt. De mediane OS van het controlecohort is ongeveer 9 maanden 

(afgelezen uit Figuur 6). De gewogen relatieve effectschatting was HR 0,24 (x/9 = 

0,24). De winst op OS na behandeling met cilta-cel wordt derhalve geschat op ten 

minste 28,5 maanden (37,5 maanden bij cilta-cel versus 9 maanden op de huidige 

standaardbehandeling). 

 

Figuur 6. Relatieve effectiviteit uitgedrukt in OS na weging - ITT populatie 

 
 

Ondanks dat er gecorrigeerd is voor een aantal prognostische factoren middels het 

toepassen van een weging, blijft er sprake van residual confounding doordat niet 

alle prognostische factoren bekend zijn of zijn gemeten. Om deze reden, en om het 

                                                                 
1 Mediane OS voor het gehele MAMMOTH cohort (n=275; patiënten die refractair zijn op anti-CD38-antilichaam en 

een vervolgbehandeling kregen): 8,6 maanden (95% BI niet gerapporteerd). Mediane OS voor patiënten die triple- 

of quadrupel-refractair waren (n=148): 9,2 maanden. [7] 
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niet kunnen uitsluiten van selectiebias, is er sprake van een zeer ernstig risico op 

bias. 

 

Gradeconclusie: cilta-cel resulteert mogelijk in een klinisch relevante verlenging op 

de algehele overleving (laag bewijs). 

 

 

Kwaliteit van leven 

In de CARTITUDE-1 studie was een generieke (EORTC-QLQ-C30) en een multipel 

myeloom-specifieke vragenlijst gebruikt (EORTC-QLQ-MY20). Gegevens over de 

kwaliteit van leven waren beschikbaar in een subset van de patiënten die 

daadwerkelijk behandeld zijn met cilta-cel (variërend tussen n=49 en n=57, 

afhankelijk van het meetmoment en –instrument). Over het algemeen leek de 

kwaliteit van leven (algemene gezondheidsstatus, fysiek functioneren, pijn, 

vermoeidheid) te verslechteren rondom dag 7, consistent met de ongunstige 

effecten behorende bij cilta-cel, gevolgd door een verbetering in kwaliteit van leven 

over tijd. Aangezien kwaliteit van leven is gemeten in ongeveer de helft van de 

behandelde patiënten kunnen er geen harde conclusies worden getrokken op basis 

van deze gegevens.  

 

Kwaliteit van leven gegevens zijn niet gemeten in het MAMMOTH cohort. Het is dus 

niet mogelijk om het effect van cilta-cel op de kwaliteit van leven af te zetten tegen 

de vergelijkende behandeling.  

 

Gradeconclusie: niet te beoordelen omdat kwaliteit van leven gegevens over de 

vergelijkende behandeling missen. 

 

3.3.1 Overige overwegingen 

Behandeling met cilta-cel resulteerde in een ORR van 84% (95% BI 76 – 90), 

waarvan 69% een complete respons. Bij een follow-up duur van 18 maanden was 

de mediane duur van respons (DoR) 21,8 maanden (95% BI 13,5 – niet te 

schatten). Voor patiënten met een complete respons was de mediane DoR niet 

bereikt. Aangezien er reeds informatie beschikbaar is over de relatieve effectiviteit 

op de cruciale uitkomstmaat OS (middels een indirecte vergelijking) acht het 

Zorginstituut informatie over de ORR i.c.m. DoR niet van toegevoegde waarde. 

 

Het Zorginstituut geeft in de voorliggende beoordeling de voorkeur voor de ITT-

populatie in plaats van de mITT-populatie. Deze analyse komt het meest overeen 

met het te verwachten effect van cilta-cel in de praktijk, bijvoorbeeld omdat in de 

praktijk ook patiënten zullen overlijden voorafgaand aan de infusie met cilta-cel. Er 

was daarnaast geen sprake van bijvoorbeeld productieproblemen waardoor de 

periode tussen aferese en infusie in de studie langer zou duren dan normaal en 

daardoor niet representatief zou zijn voor de praktijk. Ten slotte komt de ITT ook 

beter overeen met de vergelijkende behandeling waarbij geen mogelijke selectie 

plaatsvindt door de tijd die overbrugt moet worden tussen de aferese en de 

daadwerkelijke infusie. Dit zou bij de mITT (met als startpunt voor time-to-event-

uitkomstmaten het moment van infusie) wel het geval zijn. 

 

De studiepopulatie van de CARTITUDE-1 was zwaar voorbehandeld met een 

mediaan aantal behandellijnen van 6 (bereik 3-18). Alle patiënten (100%) hadden 

minstens 3 eerdere behandellijnen gehad, waaronder behandeling met een PI, IMiD, 

anti-CD38 antistoftherapie en corticosteroïden. Slechts 18% van de patiënten had 

precies 3 eerdere lijnen ontvangen. De CHMP verwacht een vergelijkbare 

werkzaamheid in deze minder zwaar voorbehandelde patiënten. [17]  
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Van de 73 patiënten (65%) die een overbruggingstherapie kregen, hadden 33 

patiënten (45%) een tijdelijke afname van de tumorlast, gedefinieerd als 

verandering in serum M-eiwit, urine M-eiwit of verschil tussen betrokken en niet-

aangedane vrije lichte keten, tussen screening en cilta-cel infusie. Ondanks de 

afname van de tumorlast bij 33 patiënten, bereikte geen enkele patiënt een 

complete respons tijdens de overbruggingstherapie. Indien er een complete respons 

op de kortdurende overbruggingstherapie werd bereikt, zou deze patiënt niet meer 

in aanmerking voor de infusie met cilta-cel. Alle patiënten kwamen dus in 

aanmerking voor de infusie met cilta-cel. Daarnaast liet een subgroepanalyse (op 

basis van mITT) zien dat er geen verschil in respons was in patiënten wel of niet 

behandeld met overbruggingstherapie. 

 

Herbehandeling met cilta-cel was toegestaan onder bepaalde condities. Slechts één 

patiënt is een tweede keer behandeld met cilta-cel. Initieel was er bij deze patiënt 

sprake van ziekteprogressie na 511 dagen en na de tweede cilta-cel infusie was dit 

na 32 dagen. In Nederland formuleert de tumorboard IEC werkgroep in- en 

exclusiecriteria voor de selectie van patiënten met de gewenste fitheid voor 

behandeling voor CAR-T therapie. Dit is gedaan voor axicabtagene ciloleucel 

(Yescarta®) bij r/r diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) of primair mediastinaal 

B-cellymfoom (PMBCL). Volgens deze criteria van de Nederlandse tumorboard IEC 

werkgroep komen patiënten die reeds eerder behandeld zijn met CAR-T therapie 

niet in aanmerking voor herbehandeling. [19] Het is nog niet duidelijk of dit ook zal 

gelden voor patiënten met recidiverend en refractair multipel myeloom.  

 

Uit een recent gepubliceerd artikel over de langere termijn effecten van cilta-cel 

blijkt dat 69% (67/97) van de met cilta-cel behandelde patiënten (mITT) nog in 

leven waren na een mediane follow-up van 27,7 maanden. [18] Vierentwintig (25%) 

patiënten hebben een nieuwe anti-MM vervolgbehandeling gekregen. Er lijkt 

derhalve geen sprake te zijn van een curatief effect door de behandeling met cilta-

cel. De mediane OS is in de mITT populatie bij een follow-up duur van 27,7 

maanden niet bereikt. In de ITT populatie was de mediane OS tevens niet bereikt 

(op basis van ongepubliceerde gegevens van de registratiehouder). De 24-maanden 

OS in de ITT-populatie was 72%. Dit suggereert aanhoudende werkzaamheid van 

cilta-cel. 

 

De HOVON beroepsgroep heeft aangegeven dat het MAMMOTH cohort het meest op 

de Nederlandse patiënten lijkt wat betreft prognose. Er zijn echter meerdere 

cohorten waarmee een gewogen indirecte vergelijking is uitgevoerd. Drie van deze 

gewogen indirecte vergelijkingen zijn daadwerkelijk gepubliceerd en zijn 

weergegeven in Bijlage 7. Recent is er een meta-analyse geaccepteerd, waarin de 

effecten van alle 5 indirecte vergelijkingen, inclusief het MAMMOTH cohort, zijn 

gepoold. In alle indirecte vergelijkingen werden alleen patiënten geselecteerd die 

wat betreft voorbehandeling overeenkwamen met de inclusiecriteria van de 

CARTITUDE-1 studie. Dit gepoolde effect bedroeg HR 0,28 (0,17 – 0,47) (op basis 

van de ITT, gecorrigeerd met IPW-ATT). [20] Dit behandeleffect voldoet aan de 

klinische relevantiegrens van HR < 0,70.  

 

3.4 Ongunstige effecten 

Het veiligheidsprofiel van cilta-cel van de 97 patiënten die daadwerkelijk de infusie 

hebben gekregen in de CARTITUDE-1 studie zal worden besproken (mITT). Voor de 

ongunstige effecten is de eerste data cut-off (12,4 maanden) gepresenteerd in het 

EPAR. De update bij een follow-up duur van 18,0 maanden resulteerde niet in 

belangrijke nieuwe veiligheidssignalen. De ongunstige effecten van de vergelijkende 

behandeling zijn niet onderzocht gezien de enkelarmige studieopzet van de 

CARTITUDE-1 studie. Alleen de veiligheidsgegevens van cilta-cel worden hier 
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besproken. 

 

Alle patiënten (97/97) die met cilta-cel zijn behandeld hadden een ongunstig 

voorval van graad 3 of 4 (treatment-emergent). De meest gerapporteerde 

ongunstig effecten waren cytopenieën en het cytokinine-release-syndroom (CRS). 

Ongunstige effecten werden met name waargenomen binnen de eerste 8 weken na 

infusie met cilta-cel. De meest frequent voorkomende ongunstige effecten van cilta-

cel zijn vermeld in tabel 5. 

 

Ernstige ongunstige effecten werden gerapporteerd in 53 patiënten (54,6%). Bij 

42/97 patiënten (43,3%) werd het ernstige ongunstige effect gezien als gerelateerd 

aan de behandeling met cilta-cel. Het meest gerapporteerde ernstige ongunstige 

effecten was CRS (21%), gevolgd door pneumonie (5%), sepsis (5%) en immuun-

effectorcel-geassocieerd neurotoxiciteitssyndroom (ICANS; 5%). Ten tijde van de 

eerste data cut-off (12,4 maanden) waren zes patiënten (6,2%) uit de CARTITUDE-

1 studie overleden als gevolg van een ongunstig voorval, waarvan allen werden 

toegeschreven aan de behandeling met cilta-cel. Alle sterfgevallen vonden plaats 30 

dagen post-infusie. Ernstige ongunstige effecten die in meer dan 5% van de 

patiënten voorkwamen zijn vermeld in Tabel 5.   

 

Tabel 5. Ongunstige effecten van cilta-cel bij patiënten met recidiverend en 

refractair multipel myeloom (n=97; CARTITUDE-1)  

 ciltacabtagene autoleucel 

meest frequent 

(≥20%) 

neutropenie, CRS, pyrexie, trombocytopenie, anemie, leukopenie, 

lymfocytopenie, hypocalciëmie, hypofosfatemie, hypokaliëmie, 

verminderde eetlust, hypoalbuminurie, hyponatriëmie, diarree, 

misselijkheid, vermoeidheid, hoesten, ALAT/ASAT verhoogd, rillingen, 

koorts, neurotoxiciteit, bovenste luchtweginfectie, encefalopathie, 

hoofdpijn, tachycardie, hypotensie, spierpijn 

ernstig (≥5%) CRS, pneumonie, sepsis, ICANS, neutropenie, trombocytopenie, 

anemie, leukopenie, lymfopenie, febriele neutropenie, 

hyyypocalciëmie, hypofosfatemie, hypotensie, hypoxie, pyrexie, 

vermoeidheid, ALAT/ASAT verhoogd, gamma-glutamyltransferase 

verhoogd. 

Bron: Berdeja (2020) [15]; SmPC Carvykti [21] 

 

De volgende alinea’s gaan dieper in op belangrijke ernstige ongunstige effecten 

zoals gevonden in de CARTITUDE-1 studie.  

 

Cytokine-release-syndroom (CRS)  

CRS trad op bij 95% (92/97) van de patiënten in CARTITUDE-1 na behandeling met 

cilta-cel. Bij 5% van hen was de ernst graad 3 of hoger. De mediane tijd tot 

aanvang van CRS was 7 dagen (range, 1-12) en de mediane duur was 4 dagen 

(range, 1-14). Achtentachtig van de 92 patiënten (96%) ontvingen ondersteunende 

therapie voor CRS. De meest voorgeschreven geneesmiddelen om CRS te 

behandelen waren tocilizumab (69,1%), corticosteroïden (21,6%) en anakinra 

(18,6%). Zes patiënten kregen zuurstof als ondersteunende behandeling voor CRS. 

Bij bijna alle patiënten (99%) herstelde de CRS. Eén patiënt overleed met graad 5 

CRS, welke ontstond op dag 11 na infusie en niet meer herstelde. 

 

Neurotoxiciteit  

Neurotoxiciteit, waaronder ICANS, trad op in 20/97 (20,6%) patiënten. ICANS trad 

op in 16 van de 97 patiënten (16,5%). Symptomen behorende bij ICANS zijn afasie, 
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langzaam praten, dysgrafie, encefalopathie, verlaagd bewustzijn en verwardheid. 15 

patiënten hadden gelijktijdig CRS. De mediane tijd tot aanvang van ICANS was 8 

dagen en de mediane duur was 4 dagen. Alle patiënten herstelden van ICANS na 

behandeling met ondersteunende therapie (corticosteroïden: 9%; tocilizumab: 4%). 

 

Overige neurotoxiciteit trad op in 12/97 (12,7%) patiënten, waarvan bij 9 patiënten 

een graad 3 of erger. Al deze patiënten hadden eerder CRS ontwikkeld en 5 

patiënten hadden eerder ICANS gehad. De mediane tijd tot aanvang van deze late 

onset neutortoxiciteit was 27 dagen (IQR 16 – 73). De symptomen en de ernst van 

deze voorvallen varieerde (bewustzijnsstoornissen, coördinatie- en 

evenwichtsstoornissen, bewegingsstoornissen en perifere neuropathieën). Zes van 

de 12 neurotoxiciteitsvoorvallen verdwenen. Van de onopgeloste gevallen had één 

patiënt aanhoudende neurotoxiciteit, stierf één aan complicaties van neurotoxiciteit 

en vier patiënten stierven door andere oorzaken. Mogelijke factoren die 

geassocieerd waren met het optreden van bewegings- en neurocognitieve 

stoornissen waren onder andere een hogere tumorlast, eerdere graad 2 of hoger 

CRS en eerdere ICANS. 

 
Infecties  

Infecties traden op in 56 patiënten (57,7%), waarvan 19 patiënten (20%) met een 

graad 3 of 4 infectie. Drie patiënten (3,1%) hadden graad 5 infecties (longabces, 

sepsis en septische shock).  

 

Langdurige cytopenieën 

99% van de patiënten had last van 1 of meer cytopenieën van graad 3 of meer. 

Neutropenie (inclusief febriele neutropenie), trombocytopenie en lymfocytopenie 

van graad 3 of hoger traden op bij respectievelijk 98%, 62% en 99% van de 

patiënten. Langdurige neutropenie, trombocytopenie en lymfocytopenie (op dag 30 

of later aanwezig) van graad 3 of hoger traden op bij respectievelijk 30%, 41% en 

17% van de patiënten. 

 

Incidentie interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten (SAE) 

Van de 97 patiënten die een infusie met cilta-cel hebben gekregen, ontwikkelden 42 

patiënten (43%) een SAE gerelateerd aan de behandeling. Gegevens over de 

ongunstige effecten zijn niet gemeten in de MAMMOTH studie. Het is dus niet 

mogelijk om het effect van cilta-cel op de ongunstige effecten af te zetten tegen de 

vergelijkende behandeling.  

 

Gradeconclusie: niet te beoordelen omdat gegevens over de ongunstige effecten 

van de vergelijkende behandeling missen. 

 

3.4.1 Overige overwegingen 

Ongeveer 10% van de patiënten in CARTITUDE-1 ontwikkelde late onset 

neurotoxiciteit welke in sommige patiënten niet meer herstelde. In de CARTITUDE-2 

studie, waarin cilta-cel werd onderzocht bij patiënten met 1-3 eerdere 

behandellijnen, werd deze late onset neurotoxiciteit niet gezien. Een mogelijke 

oorzaak hiervoor zijn de risicobeperkende maatregelen die zijn getroffen om de 

tumorlast en daarmee de kans op CRS en ICANS te verlagen (i.e. vrije keuze in 

overbruggingstherapie en vroegtijdig gebruik van tocilizumab en corticosteroïden). 

De beroepsgroep gaf aan dat na drie eerdere behandellijnen de mogelijkheden voor 

overbruggingstherapieën beperkt zijn en het risicobeperkende effect op 

neurotoxische voorvallen zoals gezien in de CARTITUDE-2 studie niet direct vertaald 

kan worden naar patiënten vanaf de vierde behandellijn. Volgens de HOVON 

beroepsgroep zou het risico op (irreversibele) neurotoxische voorvallen een reden 

kunnen zijn voor patiënten om niet te kiezen voor een behandeling met cilta-cel. 
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Aan de andere kant gaf de beroepsgroep aan inmiddels voldoende ervaring te 

hebben opgebouwd met het behandelen van de directe en lange termijn 

bijwerkingen van CAR-T behandelingen. Cilta-cel lijkt qua bijwerkingenprofiel niet af 

te wijken van andere CAR-T behandelingen. 

 

3.5 Ervaring 

De ervaring met ciltacabtagene autoleucel is weergegeven in tabel 6. 

 

Tabel 6: Ervaring met ciltacabtagene autoleucel bij patiënten recidiverend en 

refractair multipel myeloom 

 ciltacabtagene autoleucel 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 100.000 

voorschriften (niet-chronische 

indicatie)/20.000 patiëntjaren (chronische 

medicatie) 

X (2022) 

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 100.000 

voorschriften/20.000 patiëntjaren 

 

ruim: > 10 jaar op de markt  

3.5.1 Conclusie ervaring 

De ervaring met cilta-cel is gezien de markttoelating in 2022 beperkt. Het voert te 

ver om de ervaring met de verschillende regimes waaruit de vergelijkende 

behandeling kan bestaan te bespreken op deze plaats. De ervaring met deze 

verschillende chemo-/chemo-immunotherapieën zal over het algemeen voldoende of 

zelfs ruim zijn. 

 

3.6 Toepasbaarheid 

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

paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid tussen 

de middelen. 

 

Contra-indicaties 

Contra-indicaties van de lymfodepleterende chemotherapie en ondersteunende 

therapie dienen te worden overwogen. 

 

Specifieke groepen 

Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten van 65 jaar en ouder. 

Er is geen klinische ervaring bij patiënten met een actieve HIV-, hepatitis B of 

hepatitis C infectie. 

 

Interacties 

Er zijn geen interactiestudies uitgevoerd met cilta-cel. 

 

Waarschuwingen en voorzorgen 

Cilta-cel is alleen bedoeld voor autoloog gebruik. 

 

CRS, inclusief fatale of levensbedreigende reacties, trad op bij patiënten die cilta-cel 

kregen. Dien cilta-cel niet toe aan patiënten met een klinisch significante actieve 

infectie. Behandel ernstig of levensbedreigend CRS met tocilizumab en/of 

corticosteroïden. 

 

Neurologische toxiciteit trad vaak op na infusie met cilta-cel en kan fataal of 

levensbedreigend zijn. Ongunstige neurologische bijwerkingen omvatten ICANS, 
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afasie en verwarde toestand. Controleer op neurologische voorvallen na behandeling 

met cilta-cel. Behandel ernstige of levensbedreigende neurologische toxiciteit met 

corticosteroïden. 

 

Langdurige cytopenieën kunnen ontstaan gedurende enkele weken na infusie met 

cilta-cel. Langdurige neutropenie is in verband gebracht met een verhoogd risico op 

infectie. 

 

Ernstige infecties en febriele neutropenie traden op na infusie met cilta-cel en 

dienen op de juiste wijze te worden behandeld.  

 

Hypogammaglobulinaemia kan optreden bij patiënten behandeld met cilta-cel en 

moeten behandeld worden met o.a. vervangende therapie, profylaxe met antibiotica 

en monitoren op infecties.  

 

Secundaire maligniteiten zijn gezien na infusie met cilta-cel. Hier dient levenslang 

op gemonitored te worden. 

 

Patiënten behandeld met cilta-cel mogen geen bloed, orgaan, weefsel of cellen 

doneren. 

 

Vaccinatie met levende virussen wordt niet aanbevolen gedurende ten minste 6 

weken voorafgaand aan de start van lymfodepleterende chemotherapie, tijdens 

behandeling met cilta-cel en tot immuunherstel na behandeling met cilta-cel. 

 

Overig 

Cilta-cel heeft een grote invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. 

Patiënten mogen gedurende de eerste 8 weken na infusie niet rijden of gevaarlijke 

bezigheden uitvoeren. 

3.6.1 Conclusie toepasbaarheid 

Cilta-cel kent een aantal ernstige waarschuwingen en voorzorgen. Cilta-cel moet 

worden toegediend in een gekwalificeerd behandelcentrum. De behandeling moet 

worden gestart onder leiding van een arts ervaren in de behandeling van 

hematologische aandoeningen en opgeleid in het toedienen en behandelen van 

patiënten die behandeld worden met cilta-cel. 

 

3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van ciltacabtagene autoleucel is weergegeven in tabel 7. 

 

Tabel 7: Gebruiksgemak van ciltacabtagene autoleucel 

 ciltacabtagene autoleucel a 

Toedieningswijze dispersie voor infusie 

Toedieningsfrequentie eenmalig 

a Voorafgaand aan de behandeling met cilta-cel is echter leukaferese, eventueel 

overbruggingstherapie en conditionerende chemotherapie noodzakelijk.   

3.7.1 Conclusie gebruiksgemak 

Het voorbehandeltraject (vanaf leukaferese tot toediening cilta-cel) duurt  

meestal een aantal weken. De duur van de voorbehandeling wordt mede bepaald  

door de snelheid waarmee het product wordt geproduceerd en teruggestuurd 

(receipt to release). De mediane duur van het moment van ontvangst van het 

leukaferese materiaal tot aan het moment van uitgifte van cilta-cel was in de studie 
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29 dagen (bereik: 23-64). De totale mediane duur, van inclusie/aferese tot infusie 

met cilta-cel, was 47 dagen (bereik: 41-167).  

 

Artsen moeten ziekenhuisopname overwegen gedurende de eerste 14 dagen na de  

infusie of wanneer de eerste tekenen/symptomen van CRS en/of neurologische 

bijwerkingen optreden. Gedurende ten minste 4 weken zijn patiënten verplicht in de 

buurt van een behandelcentrum verblijven. Zowel het voor- als  

nabehandeltraject zijn dus tijdrovend en belastend voor de patiënt. Aan de andere 

kant is de behandeling met cilta-cel een eenmalige infusie.  

 

De behandeling van vaak voorkomende, ernstige ongunstige effecten (o.a. CRS) 

vereist intraveneuze toediening van o.a. tocilizumab en/of corticosteroïden.  
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

Cilta-cel is geïndiceerd voor patiënten met recidiverend en refractair multipel 

myeloom die ten minste drie eerdere behandelingen (d.w.z. behandellijnen) hebben 

gehad. Dit label met een positionering vanaf de 4e lijn sluit niet aan bij de wens van 

de HOVON beroepsgroep. Patiënten die reeds triple-refractair zijn na 1 of 2 eerdere 

behandellijnen zullen behandeld moeten worden met een extra (overbodige) 

therapie, alvorens kan worden overgegaan op de CAR-T therapie met cilta-cel. Voor 

een heroverweging van de positionering van cilta-cel is het wachten op de 

resultaten van de gerandomiseerde, gecontroleerde CARTITUDE-4 studie in 

december 2026, waarna het label van cilta-cel mogelijk zal worden uitgebreid naar 

eerdere lijnen. 

 

De effectiviteit en veiligheid van cilta-cel zijn onderzocht in een enkelarmige, niet-

vergelijkende fase 1b/2 studie (CARTITUDE-1) bij patiënten met recidiverend en 

refractair multipel myeloom die ten minste drie eerdere behandellijnen hebben 

gehad. Bij een mediane follow-up duur van 18,0 maanden was in de ITT-populatie 

de mediane OS niet bereikt. Gepubliceerde langetermijn gegevens met een mediane 

follow-up duur van 27,7 maanden in de mITT populatie laten zien dat de 

werkzaamheid van cilta-cel aanhoudt (mediane OS niet bereikt). 

 

Voor het vaststellen van een verschil in overlevingsduur is een (gewogen) indirecte 

vergelijking gemaakt tussen CARTITUDE-1 en een retrospectief extern 

controlecohort (MAMMOTH). Bij een mediane follow-up duur van 12,4 maanden was 

de mediane OS in de cilta-cel studie niet bereikt. De mediane follow-up duur en de 

mediane OS van de vergelijkende behandeling is niet gerapporteerd. Het relatieve 

effect op OS was HR 0,24 (95% BI 0,14 – 0,41) na het toepassen van een weging 

om de beide populaties wat betreft prognose meer overeen te laten komen. 

Rekening houdend met een klinische relevantiegrens van HR < 0,70 is dit effect 

klinisch relevant. Kwaliteit van leven is slechts in een subset van patiënten 

behandeld met cilta-cel gemeten. Na een initiële verslechtering in de kwaliteit van 

leven overeenkomend met het optreden van ernstige bijwerkingen, leek de kwaliteit 

van leven over tijd toe te nemen tot boven het baseline niveau. Gegevens over de 

kwaliteit van leven van de vergelijkende behandeling ontbreken. 

 

Cilta-cel gaat gepaard met frequente en ernstige ongunstige effecten, waaronder 

CRS en neurotoxiciteit. Zes van de 12 patiënten die late onset neurotoxiciteit 

ontwikkelden, waren nog niet hersteld ten tijde van de data cut-off. Het optreden 

van neurotoxiciteit, welke in sommige patiënten niet meer herstelde, zou een reden 

kunnen zijn voor artsen/patiënten om niet te kiezen voor een behandeling met cilta-

cel. Er is geen vergelijking gemaakt tussen de ongunstige effecten van cilta-cel en 

die van de vergelijkende behandeling. 

 

Belangrijke discussiepunten: 

• Er is sprake van een unmet medical need bij patiënten die triple-refractair zijn. 

Dit betreft het merendeel van de studiepopulatie (88%). Het effect in termen 

van de ORR was vergelijkbaar met de totale populatie (82 van de 85 triple-

refractaire patiënten [96%] hadden een respons versus 94 van de 97 

behandelde patiënten [97%]). Van het MAMMOTH cohort was 98% triple-

refractair. Beter bewijs is niet haalbaar in deze populatie aangezien 

randomiseren niet ethisch is vanwege een gebrek aan effectieve 
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behandelopties. Voor niet triple-refractaire patiënten in de vierde lijn resteren 

er mogelijk nog behandelopties, maar het is niet te verwachten dat deze 

effectiever zijn dan de behandeling met cilta-cel. Dit zou randomiseren 

onethisch maken. Het effect van cilta-cel, in termen van tumorrespons, 

verschilde verder niet tussen triple-refractaire en niet triple-refractaire 

patiënten. In de praktijk is het daarnaast aannemelijk dat een groot deel van 

de patiënten in de 4e lijn reeds triple-refractair zullen zijn, nu ook dara-VTD in 

de eerste lijn vergoed wordt en patiënten direct worden blootgesteld aan de 3 

klassen geneesmiddelen in de eerste lijn. 

• Het vertrouwen in de OS gegevens is laag vanwege het gebrek aan een 

gerandomiseerde, gecontroleerde studie en het risico op selectie en 

confounding. Het is aannemelijk dat patiënten in de controlecohorten minder fit 

zijn en in de praktijk niet allemaal in aanmerking zouden komen voor 

behandeling met cilta-cel. Hierdoor is het effect dus vertekend ten gunste van 

cilta-cel. Echter, ook in de dagelijkse praktijk zullen patiënten op basis van 

strenge selectiecriteria worden geselecteerd vanwege de ernstige toxiciteit en 

de tijd die overbrugt moet worden tot infusie. De populatie in de studie 

representeert daarmee de populatie die in de dagelijkse praktijk in Nederland 

behandeld zal gaan worden. Het effect gezien in de cilta-cel studie kan worden 

doorgetrokken naar de Nederlandse praktijk. Dit effect was groot, namelijk een 

geschatte winst op de overleving van minstens 28,5 maanden (37,5 maanden 

op cilta-cel versus 9 maanden op de huidige behandeling). Dit is een winst op 

de OS van ruim 2 jaar. De verwachting is dat met een langere follow-up duur 

de winst op OS zal toenemen. Gezien de grootte van het effect is het 

onwaarschijnlijk dat cilta-cel niet superieur zou zijn ten opzichte van de 

vergelijkende behandeling. Daarnaast is het effect van cilta-cel consistent over 

5 indirecte vergelijkingen met verschillende historische controles, na het 

toepassen van een weging voor verschillende belangrijke prognostische 

factoren om de populaties op elkaar te laten lijken.   

• De toxiciteit van cilta-cel is aanzienlijk. De Nederlandse beroepsgroep HOVON 

geeft echter aan dat er veel ervaring is opgedaan met de korte en lange 

termijn bijwerkingen van eerdere CAR-T behandelingen in Nederland. Het 

toxiciteitsprofiel van cilta-cel verschilt niet substantieel van de eerdere CAR-T 

behandelingen. De landelijke indicatiecommissie zal tenslotte erop toezien dat 

alleen fitte patiënten de toxische behandeling met cilta-cel kunnen ondergaan. 

 

Gezien de behandelbaarheid van de ongunstige effecten, de risico-beperkende 

maatregelen en de ernst van de ziekte is het Zorginstituut van mening dat de 

ongunstige effecten van cilta-cel, in het licht van het grote effect op de overleving, 

acceptabel zijn. 

 

De ervaring met cilta-cel is beperkt. Cilta-cel kan alleen worden toegediend in 

gekwalificeerde behandelcentra door ervaren artsen. Het gebruiksgemak van cilta-

cel is beperkt gezien het intensieve voor- en nabehandeltraject. 

 

4.2 Eindconclusie 

Ciltacabtagene autoleucel bij de behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom, die ten minste drie eerdere 

behandelingen hebben gekregen, waaronder een proteasoomremmer, een 

immunomodulerend middel en een anti-CD38-antilichaam en bij wie 

ziekteprogressie is aangetoond op de laatste therapie voldoet daarom aan de stand 

van de wetenschap en praktijk. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie       

Zoekstrategie literatuur 

De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed in augustus 2022 met de volgende 

zoektermen: 

 

(ciltacabtagene OR Carvykti) AND multiple myeloma AND (relapsed OR refractory)  

 

  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ciltacabtagene autoleucel (Carvykti®) bij recidiverend en refractair 

multipel myeloom na ten minste drie eerdere behandelingen | 13 september 2022 

 

2022011806 Pagina 36 van 50 

  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ciltacabtagene autoleucel (Carvykti®) bij recidiverend en refractair multipel myeloom na ten minste drie eerdere behandelingen | 13 september 2022 

 

2022011806 Pagina 37 van 50 

Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

 

Eerste 

auteur, 

jaar van 

publicatie 

Type 

onderzoek, 

bewijsklasse

, follow-up 

duur 

Aantal 

patiënten  

Patiëntkenmerken  Interventie en 

vergelijkende 

behandeling 

Relevante 

uitkomstmaten  

Commentaar, risk of bias 

Berdeja/Madduri, 

2020 [15]  

 

CARTITUDE-1 

(NCT03548207) 

Fase 1b-2, 

eenarmige 

open-label,  

multi-center 

studie 

 

 

Mediane follow-

up: 12,4 

maanden 

 

 

 

n = 113 (totaal, 

ITT) 

 

n = 97 (cilta-cel 

geïnfuseerde 

patiënten, mITT) 

• Leeftijd ≥ 18 jaar 

met gedocumenteerde 

MM volgens IMWG-

criteria en een ECOG-

score van 0 of 1 

• Meetbare ziekte  

• Ten minste drie 

eerdere behandelingen 

ondergaan, waaronder 

een PI, een IMiD en 

een anti-CD38 mAb, of 

dubbel-refractair voor 

een IMiD en een PI 

• Ziekteprogressie 

tijdens of binnen 12 

maanden op de laatste 

anti-MM behandeling. 

Interventie: cilta-cel. 

De infusie met cilta-cel 

wordt voorafgegaan door 

aferese, eventueel 

overbruggingstherapie, 

en conditionerende 

chemotherapie.  

 

Vergelijkende 

behandeling: geen (het 

betreft een enkelarmige 

studie) 

Primair: ongunstige 

effecten (fase 1b), 

ORR door 

onafhankelijke 

review (fase 2) 

 

Secundair: o.a. PFS, 

OS, MRD-negatieve 

percentages, duur 

van respons, tijd tot 

respons, HRQoL. 

Enkel-armige studie, waardoor 

groot risico op bias.  
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Costa, 2021 [16] 

(indirecte 

vergelijking 

CARTITUDE-1 vs 

MAMMOTH) 

 

Gandhi, 2019 [7] 

(origineel artikel 

MAMMOTH 

cohort)  

Indirecte 

vergelijking via 

1:1 propensity-

score matching 

(nearest 

neighbour) en 

propensity 

score weighting 

gevolgd door 

een extra 

weging 

(stabilised 

inverse 

probability of 

treatment 

weighting 

(sIPTW) of 

average 

treatment effect 

on the treated 

(ATT) 

 

Mediane F/U-

duur: onbekend 

ITT (niet 

gematcht/gewogen)

CARTITUDE-1: 

n=113 

MAMMOTH: n=190 

 

CARTITUDE-1: zie 

bovenstaand. 

 

MAMMOTH:  

-Patiënten met MM 

behandeld met een 

CD38 monoklonaal 

antilichaam (moAB) 

index regime en bewijs 

van progressieve ziekte 

gedefinieerd via IMWG-

criteria.   

-Refractair op PI en 

IMiD. 

-Kreeg een 

vervolgbehandeling 

(geen CAR-T)  

CARTITUDE-1: cilta-cel 

 

 

MAMMOTH: gebruikelijke 

behandeling met chemo-

/chemo-immunotherapie 

 

 

CARTITUDE-1: zie 

bovenstaand. 

 

MAMMOTH: 

OS, PFS 

CARTITUDE-1: zie bovenstaand. 

 

 

MAMMOTH:  

Real-world data cohort. Deze 

studie is gebruikt voor de indirecte 

vergelijking. 
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies 

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Martin, 2022 Langetermijn gegevens van alleen de mITT populatie uit CARTITUDE-1 (wel meegenomen als ondersteunend bewijs) 

Merz, 2021 Indirecte vergelijking cilta-cel met controlecohort uit Duits register: niet door de beroepsgroep aangewezen als relevant controlecohort (wel 

meegenomen als ondersteunend bewijs) 

Weisel, 2022 Indirecte vergelijking cilta-cel met controlecohorten POLLUX, CASTOR en EQUULEUS: niet door de beroepsgroep aangewezen als relevant 

controlecohort (wel meegenomen als ondersteunend bewijs) 

Martin, 2021 Indirecte vergelijking cilta-cel met idecabtagene vicleucel: geëxcludeerd omdat het niet de juiste vergelijkende behandeling is. Ide-cel wordt (nog) 

niet vergoed in Nederland.  

Cohen, 2022 Geen vergelijking, een overzicht van T-cel neurotoxiciteit bij cilta-cel en behandeling hiervan.  

Martin, 2022 Indirecte vergelijking cilta-cel met controlecohort Flatiron Health multipel myeloom: niet door de beroepsgroep aangewezen als relevant 

controlecohort (wel meegenomen als ondersteunend bewijs) 

Costa, 2022 Meta-analyse van 4 indirecte vergelijkingen: meegenomen als ondersteunend bewijs (geaccepteerd manuscript) 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref  Datum  Titel 

EMA / CBG 2022 Samenvatting van de productkenmerken ciltacabtagene autoleucel 

EMA / CBG 2022 European Public Assessment Report (EPAR) ciltacabtagene autoleucel 

HOVON 2021 Richtlijn Multipel Myeloom 
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Bijlage 5: Beoordeling risico op bias 

 

Door het Zorginstituut aangepaste versie van de Newcastle-Ottawa Scale voor het beoordelen van cohort studies  

 Matched cohort vergelijking CARTITUDE-1 vs MAMMOTH 

Selection  

Selection of the non-exposed cohort (selectie) Drawn from a different source than the exposed cohort.  

Ondanks dat er middels een weging getracht is de CARTITUDE-1 populatie 

op de MAMMOTH populatie te laten lijken voor een aantal prognostische 

factoren, zullen er altijd verschillen zijn in prognostische factoren die niet 

gemeten zijn (unmeasured confounding), die niet bekend zijn of waarvoor 

niet gecorrigeerd kon worden, bijvoorbeeld vanwege teveel missings 

(residual confounding). De kans is groot dat selectie plaatsvindt van relatief 

gezonde patiënten met goede overlevingskansen in de CARTITUDE-1 studie 

vanwege de toxiciteit en de overbruggingsperiode, hetgeen bij het 

MAMMOTH cohort niet of minder gebeurt. Daarnaast is er sprake van een 

verschil in studieopzet: de CARTITUDE-1 was een prospectieve studie en de 

MAMMOTH een retrospectieve studie. Bij retrospectieve studies is er vaker 

sprake van incomplete of slechtere kwaliteit patiëntengegevens. Bij het 

MAMMOTH cohort leek het aantal missings echter mee te vallen.  

Ascertainment of exposure (misclassificatie) Of patiënten de interventie of controlebehandeling kregen is vastgelegd in 

de database (CARTITUDE-1) c.q. de medical records (MAMMOTH). Dit vond 

plaats vòòr de daadwerkelijke uitkomst.  

Patiënten werden vervolgens geëxcludeerd uit het MAMMOTH cohort als zij 

als vervolgbehandeling een CAR-T behandeling kregen (n=4) (‘deviation of 

intended intervention’). 

Demonstration that outcome of interest was not 

present at start of study 

Dit gaat over in hoeverre de uitkomst (differentiële) invloed heeft gehad op 

misclassificatie van de interventie. Dit speelt vooral een rol bij 

retrospectieve studies (case-control), waarin patiënten zelf moeten 

aangeven of ze de interventie hebben gehad (bijv. patiënten die een 

bepaalde uitkomst hebben herinneren zich beter dat ze de interventie 

hebben gehad). In de voorliggende beoordeling is dit niet aan de orde. Wie 

de interventie c.q. controle kreeg was reeds vastgelegd. 
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Comparability  

Comparability of cohorts on the basis of the 

design or analysis 

Met behulp van een 1:1 matching en propensity score weighted matching 

werd getracht de populatie van de interventie en die van de controle meer 

op elkaar te laten lijken. De prognostische factoren die met name van 

belang zijn bij een indirecte vergelijking volgens de HOVON beroepsgroep: 

de tijd van diagnose tot behandeling in de 4e lijn en of patiënten op dat 

moment refractair zijn (triple/penta-refractair). Ook cytogenetica en 

aanwezigheid van extramedullaire ziekte noemden zij als prognostische 

factoren. In indirecte vergelijking is voor al deze factoren gecorrigeerd 

behalve voor de aanwezigheid van extramedullaire ziekte.  

Outcome  

Assessment of outcome De uitkomstmaat OS is een objectieve uitkomstmaat. Het is niet bekend 

hoe sterfte in het MAMMOTH cohort werd vastgesteld.  

Was follow-up long enough for outcomes to 

occur 

De follow-up duur was kort. In de indirecte vergelijking zijn resultaten van 

de eerste data cut-off gehanteerd met een mediane F/U-duur van 12,4 

maanden. Dit betekent dat de helft van de patiënten minder dan 12 

maanden in de studie zat.  

Adequacy of follow up of cohorts Bij een F/U-duur van 12,4 maanden was geen van de patiënten uit de 

CARTITUDE-1 studie lost to follow-up. In de retrospectieve MAMMOTH-

studie moest follow-up data beschikbaar zijn tot overlijden van de patiënt 

of minstens 3 maanden vanaf de detectie van progressieve ziekte op de 

laatste therapie. Het percentage patiënten lost to follow-up lijkt laag en niet 

verschillend tussen CARTITUDE-1 en MAMMOTH. De kans is klein dat 

hierdoor bias ontstaat.  
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Bijlage 6: GRADE evidence profiel 

Indirecte vergelijking ciltacabtagene autoleucel versus de gebruikelijke behandeling met chemo-/chemo-immunotherapie bij de behandeling van volwassen patiënten 
met recidiverend en refractair multipel myeloom, die ten minste drie eerdere behandelingen hebben gekregen, waaronder een proteasoomremmer, een 
immunomodulerend middel en een anti-CD38-antilichaam en bij wie ziekteprogressie is aangetoond op de laatste therapie: GRADE evidence profile. 

 

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risk 

of 

bias 

Inconsistentie 
Indirect 

bewijs 
Onnauwkeurigheid 

Andere 

factoren 
cilta-cel 

Chemo-/chemo-

immunotherapie 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Algehele overleving (op basis van een indirecte vergelijking; ITT populaties) (follow-up voor cilta-cel: mediaan 12,4 maanden; follow-up voor vergelijkende behandeling onbekend) 

2  non-

randomised 

studies 

zeer 

ernstig 
a 

niet ernstig  niet 

ernstig 
b 

niet ernstig c niet 

gevonden 

107 deelnemers  177 deelnemers 

 

HR 0,24 

(0,14 tot 0,41) d 
Cilta-cel: mediane OS niet 

bereikt (95% BI niet 

gerapporteerd) e;  

12-maanden OS rate: 81% (74-

89) 

 

Controlebehandeling:  

mediane OS niet gerapporteerd 
f;  

12-maanden OS rate: 42% (33-

53) 

⨁⨁◯◯ 

Laag 

CRUCIAAL 

Kwaliteit van leven (vastgesteld met: EORTC QLQ-C30 en EORTC QLQ-MY20) 

1  observationele 

studie 

zeer 

ernstig 
a 

niet van 

toepassing 

niet 

ernstig 

niet te beoordelen g niet 

ernstig 

Gegevens over kwaliteit van leven zijn alleen beschrijvend weergegeven voor cilta-cel. Na een initiële verslechtering, nam na 1 

maand de kwaliteit van leven toe op een aantal domeinen van de EORTC QLQ-C30 en EORTC QLQ-MY20 . Gegevens 

ontbreken voor de vergelijkende behandeling.  

CRUCIAAL 

Ernstige interventiegerelateerde ongunstige effecten (mITT; follow up voor cilta-cel: mediaan 12,4 maanden) 
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Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risk 

of 

bias 

Inconsistentie 
Indirect 

bewijs 
Onnauwkeurigheid 

Andere 

factoren 
cilta-cel 

Chemo-/chemo-

immunotherapie 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

1  observationele 

studie 

zeer 

ernstig 
a 

niet van 

toepassing 

niet 

ernstig  
niet te beoordelen g  niet 

gevonden 

42/97 patiënten 

(43,3%) 

- - - ‐ CRUCIAAL 

CI: Confidence interval; HR: Hazard Ratio 

Explanations 
a. Het betreft een indirecte vergelijking van twee enkelarmige, niet-gerandomiseerde studies. Hierdoor bestaat er een ernstig risico op bias vanwege selectie en confounding (met 2 niveaus afgewaardeerd). De Newcastle Ottawa Scale (Bijlage 5) identificeerde geen extra risico’s op bias. 
b. De CARTITUDE-1 studiepopulatie komt over het algemeen goed overeen met de Nederlandse praktijk. In CARTITUDE-1 hadden patiënten meer voorafgaande behandellijnen ontvangen (mediaan 6) terwijl in Nederland de verwachte positionering van cilta-cel na 3 eerdere lijnen zal zijn. De CHMP 
verwacht eenzelfde effectiviteit bij patiënten die 3 eerdere behandellijnen hebben gehad. Er wordt niet afgewaardeerd voor indirect bewijs.   
c. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval ligt in zijn geheel onder de klinische relevantiegrens van HR = 0,70. 
d. De methode die gebruikt is om te corrigeren voor verschillen in prognose is propensity score-based weighted analyse gevolgd door average treatment effect on the treated (ATT) weighting. Hierbij is rekening gehouden met de volgende prognostische factoren: leeftijd, aantal voorafgaande 
behandelingen, tijd vanaf diagnose tot aan behandeling, etniciteit, geslacht, eerdere auto-SCT, aanwezigheid van hoog-risico cytogenetica, ISS 3, penta-exposed, penta-refractair en triple-refractair. 
e. Het betrouwbaarheidsinterval van de OS in de ITT populatie van de CARTITUDE studie staat niet weergegeven in peer-reviewed artikelen of het EPAR (die van de mITT wel). 
f. Staat niet gerapporteerd in het artikel van Costa et al. (2021). 
g. Er zijn geen gegevens voorhanden over de kwaliteit van leven van het MAMMOTH-cohort.
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Bijlage 7: Overzicht indirecte vergelijkingen met historische controles 

 

Studie  Studieopzet Periode  Controle-

behandeling 

Aantal Prognostische 

factoren 

Matching/ 

Correctie- 

methode 

F/U  Overall survival 

Oncology 

Information 

Services (Duits 

register) 

 

Merz (2021) [9] 

 

Observationeel, retrospectief 

(individuele patientendata) 

 

Patiënten werden geselecteerd 

o.b.v. inclusiecriteria 

CARTITUDE-1 (i.e. triple-

exposed, 3 of meer lijnen, 

ECOG 0 of 1 en ziekteprogressie 

op laatste lijn) 

2016 - 

2020 

Meest gegeven: 

IRd (18%) 

Pd (15%) 

Melfalan-

prednison (11%) 

ERd (8%) 

BR (7%) 

N=113 cilta-cel (ITT) 

 

312 “behandellijnen” 

controlebehandeling* 

 

* Patiënten konden meerdere 

malen worden geïncludeerd in 

de studie (per ontvangen 

behandellijn). 

Refractaire status, ISS 

op indexdatum, tijd tot 

progressie op 

voorafgaande lijn, 

aantal eerdere lijnen, 

ECOG, leeftijd, 

geslacht, gemiddelde 

duur van eerdere lijnen, 

tijd sinds diagnose 

Uni– en 

multivariabele 

regressie; 

inverse 

probability 

weighting (ATT 

en ATO) 

Cilta-cel: 

18,0 mnd 

 

Controle: 

onbekend 

Cilta-cel: mediane OS niet 

bereikt 

Controle: mediane OS 9,9 

mnd 

 

Ongecorrigeerde HR: 0,29 

(95% BI 0,19 – 0,43) 

IPW-ATT-gecorrigeerde 

HR: 0,14 (0,07 – 0,25) 

IPW-ATO-gecorrigeerde 

HR: 0,26 (0,13 – 0,54) 

Multivariabele regressie 

HR: 0,29 (0,15 – 0,58) 

POLLUX, 

CASTOR, 

EQUULEUS 

(klinische 

studies van 

daratumumab) 

 

Weisel (2022) 

[22] 

Open-label, gerandomiseerde 

fase III studie (POLLUX, 

CASTOR) en open-label, niet-

gerandomiseerde studie 

(EQUULEUS) 

(individuele patiëntendata) 

 

Patiënten werden geselecteerd 

o.b.v. inclusiecriteria 

CARTITUDE-1 (i.e. triple-

exposed, 3 of meer lijnen, 

ECOG 0 of 1 en ziekteprogressie 

op laatste lijn) 

EU (70%)  Meest gegeven 

(alleen of in 

combinatie):  

Dex (77%) 

Thalidomide, 

melfalan, 

cyclofosmaide 

(34%) 

Pomalidomide 

(26%) 

 

N=97 cilta-cel (mITT) 

 

378 “behandellijnen” 

controlebehandeling 

(n=267)* 

 

* Patiënten konden meerdere 

malen worden geïncludeerd in 

de studie (per ontvangen 

behandellijn). 

Refractaire status, 

cytogenetica, ISS, 

extramedullaire 

plasmacytoma, tijd tot 

progressive of 

voorafgaande lijen, 

aantal eerdere lijnen, 

tijd sinds diagnose, 

leeftijd 

Inverse 

probability 

weighting (ATT) 

Cilta-cel: 

18,0 mnd 

 

Controle: 

16,9 mnd 

Cilta-cel: mediane OS niet 

bereikt 

Controle: mediane OS 

10,9 mnd 

 

IPW-ATT-gecorrigeerde 

HR: 0,21 (0,13 – 0,35) 
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Flatiron Health 

multipel 

myeloom 

register 

 

Martin, 2022 [23]  

Cohort register. 

 

Patiënten werden geselecteerd 

o.b.v. inclusiecriteria 

CARTITUDE-1 (i.e. triple-

exposed, 3 of meer lijnen, 

ECOG 0 of 1 en ziekteprogressie 

op laatste lijn) 

Feb 2016 – 

December 

2019 

 

Verenigde 

Staten 

Meest gegeven 

(alleen of in 

combinatie):  

Carfilzomib (29%) 

Pomalidomide 

(21%) 

Bortezomib (9%) 

N=97 cilta-cel (mITT) 

 

336 “behandellijnen” 

controlebehandeling 

(n=196)* 

 

* Patiënten konden meerdere 

malen worden geïncludeerd in 

de studie (per ontvangen 

behandellijn). 

Refractaire status, 

cytogenetica, ISS, 

extramedullaire 

plasmacytoma, tijd tot 

progressie op 

voorafgaande lijn, 

aantal eerdere lijnen, 

tijd sinds diagnose, 

leeftijd. 

Sensitiviteitsanalyse: 

base case variabelen 

plus hemoglobine, 

lactaat dehydrogenase, 

eerdere auto-SCT, 

ECOG, etniciteit, 

geslacht en type MM. 

Inverse 

probability 

weighting 

Cilta-cel: 

18,0 

maanden 

 

Controle: 

21,9 

maanden 

Cilta-cel: mediane OS niet 

bereikt 

Controle: mediane OS 15 

mnd ongecorrigeerd en 13 

mnd gecorrigeerd 

 

Ongecorrigeerde HR: 0,28 

(95% BI 0,18 – 0,45) 

IPW-ATT-gecorrigeerde 

HR: 0,25 (0,13, 0,46) 
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1 Inleiding 

In het kader van de pakketbeoordeling van specialistische geneesmiddelen zal 

Zorginstituut Nederland advies uitbrengen over de verwachte kosten voor 

ciltacabtagene autoleucel (Carvykti®), hierna cilta-cel, voor de behandeling van  

recidiverend en refractair multipel myeloom (RRMM).  

 

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

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

kosten wanneer alle patiënten met de indicatie waarvoor de Wetenschappelijke 

Advies Raad (WAR) een meerwaarde concludeert, ook daadwerkelijk met dit middel 

behandeld zouden worden. Indien relevant, wordt hierbij ook rekening gehouden 

met een eventuele kostenbesparing door substitutie van de huidige behandeling (in 

principe alleen geneesmiddelkosten).  

1.1 Geregistreerde indicatie 

Cilta-cel is geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met RRMM, 

die ten minste drie eerdere behandelingen hebben gekregen, waaronder een 

proteasoomremmer, een immunomodulerend middel en een anti-CD38-antilichaam 

en bij wie ziekteprogressie is aangetoond op of na de laatste therapie.  

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 

Op dit moment is er geen eenduidige behandelaanbeveling voor RRMM patiënten 

vanaf de derde lijn. De behandelopties voor deze patiënten zijn beperkt en 

omvatten voornamelijk conventionele chemotherapie en/of herbehandeling met 

combinaties van eerder ontvangen behandelopties. Volgens de HOVON-richtlijn is 

het toevoegen van een alkylerend middel, zoals cyclofosfamide, aan eerdere 

behandelopties een mogelijkheid voor een derdelijns behandeling.[1] Volgens de 

HOVON myeloom werkgroep (MWG) is voor deze groep patiënten op dit moment 

geen rationele keuze te maken uit de huidige beschikbare behandelopties. Voor de 

behandeling in de vierde en latere lijnen is dus geen standaardbehandeling te 

definiëren. De behandeling van de patiënten in de vierde lijn hangt af van de 

(effectiviteit van de) voorbehandelingen en de fitheid van de patiënten.  

 

Ook worden nog niet geregistreerde of vergoede behandelingen zoals belantamab 

mafodotin, selinexor, bispecifieke antistof therapie, en CAR-T celtherapie genoemd 

als behandeloptie vanaf de derde lijn. De registratiehouder neemt verder aan dat 

patiënten die in aanmerking komen voor cilta-cel, als eerste behandellijn een 

autologe stamceltransplantatie hebben ondergaan. Dit is een assumptie die door de 

MWG van de HOVON is bevestigd.[1] Echter de HOVON MWG gaf aan dat in 

uitzonderingsgevallen het mogelijk kan zijn dat patiënten geen autologe 

stamceltransplantatie in de eerste lijn hebben ondergaan. De verwachting is dat het 

gaat om hooguit 5% van de patiënten die in aanmerking komen voor cilta-cel.   

 

In deze budgetimpactanalyse zal de inschatting van de MWG van de HOVON worden 

gebruikt wat betreft de inzet van vervangende behandelingen in de 

behandelsequentie.  
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2 Uitgangspunten 

 

2.1 Aantal patiënten 

De incidentie van multipel myeloom is de afgelopen jaren toegenomen van 1.338 

patiënten in 2015 tot 1.557 patiënten in 2021. Dit gaat om voorlopige cijfers van 

het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).[2] Gemiddeld bedroeg het 1.400 

patiënten per jaar. De registratiehouder neemt aan dat de helft (50%) van deze 

patiënten jonger is dan 70 jaar. Dit betekent dat 700 patiënten in aanmerking 

kwamen voor een autologe stamceltransplantatie. Dit wordt gezien als de groep 

patiënten die in de vierde lijn van behandeling in aanmerking komt voor cilta-cel.  

 

Van de patiënten die in aanmerking kwamen voor een autologe 

stamceltransplantatie kreeg in 2016 91,2% een behandeling.[3] Dit resulteert in 639 

patiënten die een eerstelijns behandeling kregen voor actieve ziekte die in 

aanmerking kwamen voor een autologe stamceltransplantatie (ASCT). Voor de 

verdere lijnen wordt het vervalpercentage gebaseerd op de studie van Fonseca et 

al.[4] (tabel 1). In de tabel wordt het percentage patiënten weergegeven dat een 

vervolgbehandeling krijgt (bv. 79% van de patiënten met eerstelijns behandeling 

krijgen een tweedelijns behandeling).  

 

Tabel 1: Vervalpercentage 1e tot 5e lijn behandeling 

Behandeling Percentage vervolgbehandeling  

2e lijn 79% 

3e lijn 69,2% 

4e lijn 63,1% 

 

Na een ASCT in de eerstelijns behandeling krijgt naar schatting 79,0% een 

tweedelijns behandeling, wat neerkomt op 505 patiënten. Van deze 505 patiënten 

zullen er 350 (69,2%) een derdelijns behandeling krijgen en uiteindelijk komen er 

221 patiënten (63,1%) in aanmerking voor een vierde lijn behandeling, waarvoor 

cilta-cel geïndiceerd zal worden.[4] Volgens de MWG van de HOVON zal 70% van 

deze patiënten in de vierde lijn in aanmerking komen voor een CAR-T behandeling. 

Dit komt neer op 155 patiënten. Naar inschatting van de MWG zal 90% cilta-cel 

krijgen. Het totaal aantal patiënten dat jaarlijks in aanmerking komt voor 

behandeling komt daarmee uit op 140. Zie tabel 2 voor een overzicht van de 

totstandkoming van het aantal patiënten dat jaarlijks in aanmerking komt voor cilta-

cel. Mogelijk zal dit aantal patiënten hoger uitvallen in de praktijk, omdat de 

beroepsgroep aangeeft het middel idealiter ook in eerdere behandellijnen in te 

zetten.  

 

Tabel 2: Aantal patiënten dat in aanmerking komt voor cilta-cel 

Incidente patiënten op basis van IKNL cijfers 2015-2021  1.400 

Patiënten die in aanmerking komen voor autologe 

stamceltransplantatie omdat zij jonger zijn dan 70 jaar 

(50%) 

700 

Patiënten die in aanmerking komen voor 1e lijn 

behandeling (91,2%) 

639 

Patiënten die in aanmerking komen voor 2e lijn 

behandeling (79%) 

505 
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Patiënten die in aanmerking komen voor 3e lijn 

behandeling (69,2%) 

350 

Patiënten die in aanmerking komen voor 4e lijn 

behandeling (63,1%) 

221 

Patiënten die in aanmerking komen voor CAR-T (70%)  155 

Patiënten die in aanmerking komen voor cilta-cel 

(90%) 

140 

 

Op basis van de CARTITUDE-1 studie is op te maken dat van de 113 patiënten uit 

de intention-to-treat populatie, alle patiënten aferese ondergingen (100%), er 87 

patiënten een overbruggingsbehandeling kregen (77%), er 101 een 

conditioneringsbehandeling kregen (89,4%) en uiteindelijk 97 patiënten een infuus 

kregen met cilta-cel (85,8%). In een scenarioanalyse wordt aangenomen dat niet 

alle patiënten die in aanmerking komen voor cilta-cel ook daadwerkelijk het 

volledige behandelalgoritme hebben gevolgd. De bovenstaande percentages worden 

toegepast in de berekening van de kosten van cilta-cel (correctie vindt plaats in de 

kosten van cilta-cel). 

 

Marktpenetratie 

Cilta-cel zal de voorkeur krijgen boven de huidige opties voor de vierde lijn volgens 

de MWG van de HOVON gezien het uitgesproken klinische voordeel dat behandeling 

met cilta-cel biedt volgens de registratiehouder. Daarom wordt uitgegaan van een 

100% markpenetratie zodra cilta-cel beschikbaar komt voor patiënten.  

2.2 Substitutie  

 

De behandeling van RRMM in de vierde lijn in Nederland is afhankelijk van eerdere 

behandelingen en hoe goed de ziekte daarop reageert. Er valt dan ook niet één 

standaardbehandeling te definiëren. De MWG van de HOVON heeft een inschatting 

gegeven van de behandelopties die in de vierde lijn voor de populatie die in 

aanmerking zal komen voor cilta-cel het meest plausibel zijn: 
 45% combinatie van pomalidomide, cyclofosfamide en dexamethason (PCd),  
 30% carfilzomib met dexamethason (Kd),  
 15% elotuzumab, pomalidomide en dexamethason (EPd),  
 De overige 10% is een mix van middelen, bestaande uit de combinaties 
pomalidomide, bortezomib en dexamethason (PVd), carfilzomib, lenalidomide 
en dexamethason (KRd), elotuzumab, lenalidomide en dexamethason (ERd) 
en ixazomib, lenalidomide en dexamethason (IRd).  

 

In de berekening van de budgetimpact is rekening gehouden met PCd, Kd en EPd in 

lijn met bovenstaande inschattingen. Voor de overige 10% zijn de gemiddelde kosten 

van de drie combinaties PCd, Kd en EPd aangehouden.  

 

Voor de combinatiebehandelingen zijn de lijstprijzen uit de taxe van januari 2022 

gehanteerd en voor de behandelschema’s is uitgegaan van de HOVON-richtlijn.[1] 

Daarbij is aangenomen dat de patiënten in de vierde lijn een gemiddelde behandeling 

van 6,92 maanden (mediane behandelduur: 4,8 maanden met de assumptie dat de 

gerapporteerde behandelduur een exponentiële distributie volgt), ofwel 7,5 

behandelcycli krijgen. Dit is gebaseerd op de DREAMM studie.[5]   

2.3 Kosten per patiënt per jaar 

 

De kosten van behandeling zijn op te delen in verschillende onderdelen. Een cilta-cel 

behandeling bestaat immers uit meerdere delen (figuur 1). Verder geeft de 

registratiehouder aan dat de gepresenteerde kosten per deel van de behandeling 
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zijn gecorrigeerd voor patiëntkarakteristieken zoals geobserveerd in de CARTITUDE-

1 studie waarin patiënten gemiddeld 80,7 kg wogen en een lichaamsoppervlak 

hadden van 1,9 m2.  

 

 
Figuur 1: Stroomdiagram cilta-cel behandeling.  

 

De eerste stap in de behandeling is aferese, gevolgd door een 

overbruggingsbehandeling, conditioneringstherapie, een cilta-cel infusie en een 

opvolgbehandeling. Naast deze kostenposten worden door de registratiehouder ook 

kosten meegenomen van ziekenhuisopname. Zie tabel 5 voor een overzicht van de 

kosten voor cilta-cel behandeling. Echter, gezien deze kosten vallen buiten het 

farmaciebudget, rekent het Zorginstituut in de base-case met alleen kosten van 

cilta-cel (zie paragraaf cilta-cel infusie). Dit betekent dat de mogelijke budgetimpact 

van de volledige cilta-cel behandeling hoger kan uitvallen wanneer deze extra 

kostenposten mee worden genomen.  

 

Cilta-cel infusie 

De infusie met cilta-cel bestaat uit de kosten voor cilta-cel en de toedienings- en 

monitoringskosten. Voor cilta-cel wordt in deze BIA een prijs aangehouden van  

€ 420.000. 

 

Kosten vergelijkende behandeling in 4e lijn 

Voor de kosten van de huidige vierde lijn behandeling van RRMM in Nederland is 

gebruik gemaakt van de inschatting van de MWG van de HOVON en de richtlijn van 

de HOVON voor de behandelschema’s.[1] De kosten per geneesmiddel zijn berekend 

aan de hand van de kosten zoals deze zijn gerapporteerd in de taxe van januari 

2022. Voor de behandelduur van de huidige vierde lijn behandelingen is uitgegaan 

van 7,5 cycli van 4 weken. Zie tabel 3 voor een overzicht van de kosten van de 

behandelingen in de vierde lijn.  

 

Tabel 3: Overzicht van de kosten voor behandeling in de 4e lijn.  

Kosten EPD cycli 1-2 € 20.945,00 

Kosten EPD cycli 3+ € 14.815,00 

Kosten 7,5 cycli EPD € 123.376,00 

 Kosten per cyclus PCd  € 9.438,00 

Kosten 7,5 cycli PCd € 70.787,00 

Kosten Kd cyclus 1 € 10.411,00 

Kosten kd cyclus 2+ € 13.211,00 
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Kosten 7,5 cycli Kd € 98.479,00 

Gemiddelde kosten EPD, PCd en Kd  € 97.547,33 

EPD: elotuzumab, pomalidomide en dexamethason, Kd: carfilzomib met dexamethason, PCd: 

pomalidomide, cyclofosfamide en dexamethason  

 

In de inschatting van de MWG van de HOVON zijn percentages toegekend aan EPd, 

PCd en Kd. In totaal komen deze 3 combinatiebehandelingen tot een geschatte 

90%. Zie paragraaf 2.2. De overige 10% van de patiënten zal dus een andere 

behandeling krijgen zoals eerder beschreven. Voor deze patiënten (10%) is 

aangenomen dat de kosten voor behandeling gelijk zijn aan het gemiddelde van de 

kosten voor de 3 combinatiebehandelingen EPd, PCd en Kd. Dit wordt weergegeven 

in tabel 4.  

 

Tabel 4: Kosten voor vierde lijn behandeling  

PCd (45%) € 31.854,15 

Kd (30%) € 29.543,70 

Epd (15%) € 18.506,40 

Overige behandelingen (10%) € 9.754,73 

Totale kosten 4e lijn behandeling  € 89.658,98 

EPD: elotuzumab, pomalidomide en dexamethason, Kd: carfilzomib met dexamethason, PCd: 

pomalidomide, cyclofosfamide en dexamethason  

 

Samenvattend komen de totale kosten per behandeling per patiënt voor cilta-cel uit 

op €420.000 en voor de te substitueren behandeling in de vierde lijn op €89.658,98. 

In een scenarioanalyse is een correctie toegepast voor het feit dat niet alle 

patiënten op cilta-cel het volledige behandelalgoritme volgen, zoals geobserveerd in 

de CARTITUDE-1 studie. Uiteindelijk kreeg 85,8% een cilta-cel infusie. De kosten 

voor cilta-cel komen daarmee uit op €360.360 (85,8% x €420.000), exclusief 

kosten voor afarese, overbruggingsbehandeling, conditioneringsbehandeling, 

ziekenhuisopname en opvolgbehandeling.     

 

2.4 Aannames 

 

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 

• Het aantal patiënten in de vierde lijn is 221. Dit is gebaseerd op IKNL data van 

2015 tot en met 2021, wetenschappelijke literatuur en expert opinie.[4, 1, 3, 2]   

• Het aantal patiënten dat in de vierde lijn in aanmerking komt voor een 

behandeling met CAR-T is ingeschat op 70% door de MWG van de HOVON. 

• De verschillen tussen de patiënten die aferese ondergaan en een infusie met 

cilta-cel krijgen is gelijk aan hetgeen is gezien in de CARTITUDE-1 studie. Dit is 

alleen onderzocht in een scenarioanalyse.   

• Cilta-cel substitueert uitsluitend behandelingen in de vierde lijn en heeft de 

voorkeur op deze behandelingen. Er is daarom gerekend met 100% substitutie 

van de behandelingen in de vierde lijn door cilta-cel.  

• Er is geen rekening gehouden met toedienings- en monitoringskosten van de 

behandelingen in de vierde lijn.  

• Er is rekening gehouden met een gewicht van 80,7 kg per patiënt en een 

gemiddeld lichaamsoppervlak van 1,9 m2 om de doseringen te berekenen, in 

lijn met de CARTITUDE-1 studiepopulatie.  

• De kosten per patiënt per jaar voor cilta-cel zijn €420.000. 

• De kosten per patiënt per jaar voor de behandelingen in de vierde lijn zijn € 

89.658,98. 
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• In een scenarioanalyse is er een correctie toegepast voor het feit dat niet alle 

patiënten het volledige behandelalgoritme van cilta-cel ondergaan. Deze 

correctie is toegepast op de kosten, en wordt dus vermenigvuldigd met het 

aantal patiënten dat is beschreven in paragraaf 2.1 (140 patiënten). De kosten 

per patiënt per jaar komen na correctie uit op €360.360. 
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3 Budgetimpactanalyse 

 

3.1 Budgetimpact: alleen geneesmiddelkosten 

In tabel 5 staat een overzicht van de totale budgetimpact wanneer cilta-cel aan het 

bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de behandeling van RRMM. 

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

of besparingen ten laste van het bredere gezondheidsbudget zijn hierbij buiten 

beschouwing gelaten.   

 

Tabel 5: Raming van de totale kosten van de toevoeging van cilta-cel aan het 

behandelarsenaal bij de behandeling van RRMM.  

Jaar  Aantal 

patiënten 

Kosten cilta-cel  Kosten 4e lijn 

behandeling 

Budgetimpact 

1  140 € 58.800.000  € 12.552.258  € 46.247.742 

2  140 € 58.800.000  € 12.552.258  € 46.247.742 

3  140 € 58.800.000  € 12.552.258  € 46.247.742 

Berekening: aantal patiënten x €420.000. 

 

3.2 Budgetimpact: scenario patiënten met infusie 

 

 

In tabel 6 staat een overzicht van de totale budgetimpact wanneer cilta-cel aan het 

bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de behandeling van RRMM. 

In dit scenario is meegenomen dat niet alle patiënten een infusie met cilta-cel 

krijgen. 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 6: Raming van de totale kosten van de toevoeging van cilta-cel aan het 

behandelarsenaal bij de behandeling van RRMM (scenario met minder patiënten die 

infusie krijgen) 

Jaar  Aantal 

patiënten 

Kosten cilta-cel*  Kosten 4e lijn 

behandeling 

Budgetimpact 

1 140 € 50.450.400 € 12.552.258 € 37.898.142 

2 140 € 50.450.400 € 12.552.258 € 37.898.142 

3 140 € 50.450.400 € 12.552.258 € 37.898.142 

*Gecorrigeerd voor het aantal patiënten dat daadwerkelijk infusie met cilta-cel ontvangt. 

Berekening: aantal patiënten x €360.360. 
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4 Conclusie 

Rekening houdend met de aannames rondom de patiënten aantallen, substitutie en 

kosten per patiënt per jaar zal toepassing van ciltacabtagene autoleucel (Carvykti®) 

bij de behandeling van RRMM gepaard gaan met kosten die geraamd worden op 

€37,9 miljoen tot €46,2 miljoen per jaar. Hierbij gaat het om 140 patiënten die 

behandeld zullen worden met cilta-cel.  

 

Er heerst onzekerheid rondom de verdeling van de behandelingen in de vierde lijn. 

Hiervan is de invloed op het kostenbeslag niet onderzocht in deze 

budgetimpactanalyse. Verder is een groot deel van de berekeningen gebaseerd op 

de inschattingen van de beroepsgroep.  

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 12 september 2022. 
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Samenvatting 

 

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

inhoudelijke toetsing uit te voeren van cilcabtagene autoleucel (Carvykti®) in het 

kader van de pakketbeoordeling van specialistische geneesmiddelen. Onderdeel van 

deze toetsing is de onderbouwing en schatting van de kosteneffectiviteit. Op basis 

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

Zorginstituut Nederland een farmaco-economisch rapport vast.  

 

Cilcabtagene autoleucel (Carvykti®), hierna cilta-cel, is geïndiceerd voor 

behandeling van recidiverend en refractair multipel myeloom (RRMM). Zorginstituut 

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

van de wetenschap en praktijk geconcludeerd voor cilta-cel voor de behandeling van 

RRMM. 

 

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 partitioned survival 

model (PSM). De studieresultaten gemeten over een periode van 21,7 maanden zijn 

geëxtrapoleerd naar een tijdsperiode van 40 jaar. De analyse is uitgevoerd vanuit 

het maatschappelijk perspectief. De gekozen tijdshorizon is levenslang. Er is een 

discontering toegepast van 4% op toekomstige kosten en 1.5% op toekomstige 

effecten. 

 

Vergelijkende behandeling 

In de economische evaluatie is cilta-cel vergeleken met een verzameling aan 

behandelingen, door de registratiehouder naar verwezen als ‘de keus van de 

behandelende arts’. In dit rapport wordt ‘vergelijkende behandeling’ aangehouden 

refererend naar ‘de keus van de behandelde arts’.  

 

Effecten 

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

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

registratiehouder rapporteert een gemiddelde gezondheid van 4,77 QALY per patiënt 

door inzet van cilta-cel. Bij de vergelijkende behandeling is dit 0,98 QALYs. De totale 

gemiddelde gezondheidswinst is 3,79 QALYs per patiënt ten opzichte van de 

vergelijkende behandeling. Voor wat betreft LYG resulteert het model in een 

gemiddeld aantal LYG van 6.35 door inzet van cilta-cel, bij de vergelijkende 

behandeling is dit 1,45 LYG. De totale gemiddelde gezondheidswinst is 4,91 LYGs 

per patiënt ten opzichte van de vergelijkende behandeling. 

 

Kosten 

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

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

bedragen €440.564 voor cilta-cel en €126.481 voor de vergelijkende behandeling. 

De gemiddelde incrementele kosten per patiënt bedragen €314.083. 

 

Kosteneffectiviteit 

De registratiehouder rapporteert incrementele kosteneffectiviteitsratio’s (ICERs) van 

€64.029 per LYG en van €82.857 per QALY ten opzichte van de vergelijkende 
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behandeling. 

 

De univariate gevoeligheidsanalyses laten zien dat het model vooral gevoelig is voor 

variatie van de extrapolatie van de OS en PFS van de CARTITUDE-1 data. Een 

parameter die relatief ook veel invloed heeft op de hoogte van de ICER is de leeftijd 

van de patiënten.  

 

De resultaten van de probabilistische sensitiviteitsanalyse zoals gerapporteerd door 

de registratiehouder laten zien dat de kans dat cilta-cel kosteneffectief is ten 

opzichte van cilta-cel bij een referentiewaarde van €80.000 per QALY 37,3% is. De 

gemiddelde ICER van de 1.000 simulaties die de registratiehouder deed was 

€85.649 per QALY. 

 

Eindconclusie 

Het Zorginstituut concludeert dat de farmaco-economische analyse van cilta-cel bij 

de behandeling van RRMM van onvoldoende methodologische kwaliteit is en dat de 

uitkomsten van de analyse onvoldoende 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: 

• De registratiehouder neemt kosten voor co-medicatie alleen mee in de 

vergelijkende arm. Dit zorgt mogelijk voor lagere incrementele kosten van 

cilta-cel ten opzichte van de vergelijkende behandeling. Het excluderen van de 

kosten voor co-medicatie uit de vergelijkende arm is niet toegevoegd als 

scenarioanalyse en enige toelichting hierop ontbreekt. Daarnaast is het 

onduidelijk of deze aanname realistisch is, namelijk dat patiënten die 

behandeld worden met cilta-cel geen co-medicatie krijgen. De registratiehouder 

levert hier geen onderbouwing voor en ook is het voor het Zorginstituut 

onvoldoende inzichtelijk hoe hoog deze kosten zijn. Reden hiervoor is dat non-

CAR-T medicatiekosten niet zijn uitgesplitst.  

   

Volgens het Zorginstituut is er (vermoedelijk) sprake van bias bij de volgende 

aspecten: 

• Het gebruik van een enkelarmige studie zorgt voor onzekerheid in de relatieve 

kosteneffectiviteit. Ondanks het gebruik van geavanceerde methoden om een 

synthetische controle-arm te genereren, en daarmee een gerandomiseerd 

onderzoek na te bootsen, kan er nog steeds vertekening van de resultaten 

optreden. Factoren die bv. invloed kunnen hebben op de 

kosteneffectiviteitsresultaten zijn: welke variabelen zijn meegenomen in het 

propensity score model en type matching dat is gebruikt (1:1, nearest 

neighbour, optimal matching, genetic matching, matching with/without 

replacement).[1, 2] De impact van deze factoren op de resultaten is niet 

onderzocht in scenarioanalyses. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde 

variabelen niet zijn gemeten in beide studies, waardoor er niet op deze 

variabelen gematcht kon worden. De impact van deze matching procedure kon 

daarom niet worden beoordeeld door het Zorginstituut, terwijl dit wel van 

belang is. 
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• De gemiddelde leeftijd van de onderzoekspopulatie is 61,7 jaar. Volgens het 

CBS is een aanzienlijk deel van de populatie met deze leeftijd nog werkzaam. 

De registratiehouder onthoudt zich van het toevoegen van productiviteitskosten 

als gevolg van productiviteitsverliezen in het model omdat er geen data of 

expert opinie voor beschikbaar is. Het Zorginstituut merkt op dat het niet 

meenemen van deze kosten een mogelijke invloed heeft op de kosten. De 

invloed op de resultaten van het wel of niet meenemen van deze kosten kon 

niet worden beoordeeld door het Zorginstituut, terwijl dit wel van belang is. 

 

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

• De extrapolatie van de OS en PFS vindt plaats op basis van immature data, wat 

maakt dat de lange termijn extrapolaties erg onzeker zijn.  

• De registratiehouder vergelijkt de extrapolaties met data uit de LEGEND-2 

studie. Dit is een studie uitgevoerd in een andere populatie die niet 

representatief is voor de Nederlandse situatie. Er is door de registratiehouder 

niet gepoogd met representatievere data te werken of te onderbouwen waarom 

dit niet mogelijk is 

• De registratiehouder onderbouwt de keuze voor de log-logistische distributie 

door te kijken naar Kaplan-Meier data van patiënten die wel of géén complete 

respons vertonen. Het gebruik van data over respons als voorspeller voor OS 

en PFS is volgens klinisch experts suboptimaal omdat dit events zijn die na 

randomisatie plaatsvinden. Het gebruik van deze respons data is in dit opzicht 

niet bruikbaar gezien de korte follow-up duur en het lage aantal patiënten at 

risk. 

• Over het algemeen is er uitgebreide onderbouwing gezocht voor het gebruik 

van de log-logistische distributie voor de extrapolatie van OS en PFS van de 

CARTITUDE-1 data. Echter, de bruikbaarheid van de data waarmee vergeleken 

wordt is discutabel. Wanneer er alleen op basis van de statistische fit wordt 

gekeken naar welke distributie het best passend is, kan er worden 

geconcludeerd dat de exponentiele distributie de beste fit geeft wat betreft de 

extrapolatie van de OS en PFS van de CARTITUDE-1 data. Echter, volgens de 

registratiehouder hebben patiënten die cilta-cel kregen geen evenredige kans 

om te overlijden (stijgende hazard). Dit kan niet worden gemodelleerd met de 

exponentiele distributie (constante hazard). De onderbouwing die hiervoor door 

de registratiehouder wordt geleverd is onvoldoende.      

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 12 september 2022.  
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Afkortingen 
 

 

ASCT  Autologe stamceltransplantatie 

BCMA  B-cell maturatie antigeen 

CAR  chimeric antigen receptor 

CBS  Centraal bureau voor de statistiek 

CEAC  Cost-effectiveness acceptability curve 

CRS  Cytokine release syndroom 

DSA  Deterministische gevoeligheidsanalyse 

EPAR  European public assessment report  

EQ5D  EuroQol-5D 

EVPI  Expected value of perfect information 

ICER  Incremental cost-effectiveness ratio/incrementele kosteneffectiviteitsratio 

IKNL  Integraal Kankercentrum Nederland 

IMWG  International myeloma working group 

KEA  Kosteneffectiviteitsanalyse 

KUA  Kostenutiliteitsanalyse 

LYG  Life-year gained/gewonnen levensjaar 

MGUS  Monoklonale gammopathie van onbekende betekenis 

MWG  Myeloom werkgroep 

NZa  Nederlandse Zorgautoriteit 

OS  Algehele overleving 

PFS  Progressievrije overleving 

PPS  Post-progressie  

PSA  Probabilistic Sensitivity Analysis/probabilistische gevoeligheidsanalyse  

PSM  Partitioned survival model 

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

R-ISS  Revised International Staging System 

RRMM  Recidivered en refrectair multiple myeloom 

VOI  Value of information 

VOI  Value of information 

WAR  Wetenschappelijke Adviesraad 

ZIN  Zorginstituut Nederland 

 

  



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor cilcabtagene autoleucel (Carvykti®) bij de behandeling van 

behandeling van RRMM | 13 oktober 2022 

 

2022021481 Pagina 10 van 67 

  



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor cilcabtagene autoleucel (Carvykti®) bij de behandeling van 

behandeling van RRMM | 13 oktober 2022 

 

2022021481 Pagina 11 van 67 

1 Inleiding 

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

Nederland inhoudelijke toetsingen uit ten behoeve van de pakketbeoordeling 

specialistische geneesmiddelen. 

 

In dit farmaco-economisch rapport wordt de kosteneffectiviteit getoetst van 

cilcabtagene autoleucel (Carvykti®), hierna cilta-cel, voor de behandeling van 

behandeling van RRMM). 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 concludeert. 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 cilta-cel. De geregistreerde indicatie luidt als volgt: 

 

Cilta-cel is geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met RRMM, 

die ten minste drie eerdere behandelingen hebben gekregen, waaronder een 

proteasoomremmer, een immunomodulerend middel en een anti-CD38-antilichaam 

en bij wie ziekteprogressie is aangetoond op of na de laatste therapie.  

1.2 Aandoening en verloop van de ziekte 

Multipel myeloom, ook wel bekend als de ziekte van Kahler, is een aandoening 

waarbij sprake is van een kwaadaardige woekering van plasmacellen in het 

beenmerg. Plasmacellen produceren elk één type antistof en hebben daarmee een 

belangrijke rol in het immuunsysteem. Bij multipel myeloom woekert één soort 

plasmacel met als gevolg een ophoping van één type (monoklonaal) antistof, het M-

proteïne. Dit kan in het bloed worden aangetoond. De woekerende plasmacellen 

verdringen andere beenmergcellen en zorgen voor een verlaging van de normale 

antistoffen.[3] 

 

Hoe de ziekte ontstaat en welke factoren het ontstaan bevorderen is nog niet 

bekend. Wel is aangetoond dat de kwaadaardige plasmacellen al jarenlang aanwezig 

kunnen zijn zonder dat de patiënt hier iets van merkt. Dit asymptomatische stadium 

heet MGUS, monoklonale gammopathie van onbekende betekenis. Ieder jaar gaat 

bij ongeveer 1% van de patiënten met MGUS die ziekte over in multipel myeloom.[4] 

 

Multipel myeloom is een nog ongeneesbare aandoening, welke wordt gekenmerkt 

door hoge mate aan morbiditeit, met name botlaesies, nierfalen en recidiverende 

infecties. Het ziektebeeld is heterogeen en afhankelijk van verschillende factoren 

zoals leeftijd, comorbiditeit en uitgebreidheid van de ziekte.  
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Symptomen van de ziekte kunnen zijn:  

• Botpijn, botdefecten en soms (spontane) botbreuken en wervelinzakkingen 

doordat de kwaadaardige plasmacellen de botafbrekende cellen stimuleren en 

de botaanmakende cellen remmen; 

• Vermoeidheid door een tekort aan rode bloedcellen; 

• Een verhoogde kans op bloedingen door een tekort aan bloedplaatjes; 

• Een verhoogde gevoeligheid voor infecties door een verlaagd gehalte aan 

normale antilichamen en een tekort aan witte bloedcellen; 

• Nierbeschadiging en uitdroging door het verhoogde gehalte calcium in het 

bloed door botafbraak; 

• Nier- en hartbeschadiging door het neerslaan van lichte eiwitketens in weefsel 

als amyloïde; 

• Beschadiging van zenuwwortels of het ruggenmerg (zelfs dwarslaesie) door het 

ingroeien of doorgroeien van plasmacellen vanuit de vaak aangetaste wervels.  

 

De ziekte reageert in het algemeen goed op behandeling, maar komt na een 

ziektevrij interval vrijwel altijd terug. Het gemiddelde aantal jaren dat een patiënt 

na diagnose nog in leven is, is tegenwoordig meer dan 7 jaar.[3] De opkomst van 

nieuwe eerstelijnsbehandelingen, waaronder ASCT, bortezomib, thalidomide en 

lenalidomide hebben hieraan een significante bijdrage geleverd.[5]  

 

De International Myeloma Working Group (IMWG) publiceerde in 2015 het ‘Revised 

International Staging System’ (R-ISS) voor multipel myeloom. Het R-ISS schat het 

ziektebeloop van patiënten met symptomatisch multipel myeloom in op basis van 

een aantal kenmerken en maakt daarbij onderscheidt tussen drie ziektestadia,[6] zie 

tabel 1. 

 

Tabel 1: Revised International Staging System[6]  

 Kenmerken 5-jaars 

algehele 

overleving 

Stadium I  Serum-β-2microglobuline <3,5 mg/L en serumalbumine ≥3,5 

g/dL en normaal LDH-gehalte en standaard risico op 

cytogentische afwijkingen 

82% 

Stadium II  Voldoet niet aan definitie van stadium I en III 62% 

Stadium III  Serum-β-2microglobuline >5,5 mg/L en verhoogd LDH-

gehalte en hoog risico op cytogentische afwijkingen 

40% 

 

1.3 Epidemiologie 

De incidentie van multipel myeloom is de afgelopen jaren toegenomen van 1.338 

patiënten in 2015 tot 1.557 patiënten in 2021. Dit gaat om voorlopige cijfers van 

het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).[7] Gemiddeld bedroeg het 1.400 

patiënten per jaar. Van deze patiënten komt naar schatting 85,3% in aanmerking 

voor een behandeling, de overige 14,7% is asymptomatisch.[5] Dit betekent dat er 

in Nederland naar schatting 1.195 patiënten met multipel myeloom worden 

gediagnosticeerd. De registratiehouder neemt aan dat de helft (50%) van deze 

patiënten jonger is dan 70 jaar. Dit betekent dat 598 patiënten in aanmerking 

kwamen voor een autologe stamceltransplantatie. Dit wordt gezien als de groep 

patiënten die in de vierde lijn van behandeling in aanmerking komt voor cilta-cel.  

1.4 Onderzoeksvraag 

De farmaco-economische analyse moet antwoord geven op de vraag of de 

toepassing van cilta-cel in de dagelijkse klinische praktijk kosteneffectief is, dat wil 
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zeggen dat de investering in cilta-cel in verhouding staat tot de gezondheidswinst 

en eventuele financiële besparingen die het bewerkstelligt. 

 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden wordt de incrementele 

kosteneffectiviteitsratio van cilta-cel ten opzichte van de standaardbehandeling 

bepaald.  
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2 Methoden 

2.1 Patiëntenpopulatie 

In deze farmaco-economische analyse zijn 2 enkelarmige studies als uitgangspunt 

gebruikt voor het modelleren van de kosteneffectiviteit van cilta-cel ten opzichte 

van de standaardbehandeling: 

- De MMY2001 (CARTITUDE-1) studie:[8] dit betreft een enkelarmige studie 

fase Ib/II studie waarin de veiligheid en effectiviteit van cilta-cel werd 

onderzocht in volwassen patiënten met RRMM, die ten minste drie eerdere 

therapieën hebben gekregen, waaronder een proteasoomremmer, een 

immunomodulerend middel en een anti-CD38-antilichaam en bij wie 

ziekteprogressie is aangetoond op de laatste therapie. Zie tabel 2 voor de 

karakteristieken de patiëntpopulatie in de CARTITUDE-1 studie. De HOVON 

beroepsgroep heeft aangegeven dat patiënten uit de CARTITUDE-1 studie 

representatief zijn voor de Nederlandse praktijk.  

- De Monoclonal Antibodies in Multiple Myeloma: Outcomes after Therapy 

Failure (MaMMoth) studie:[9] Dit betreft een Amerikaanse multi-centre, 

retrospectieve studie waarin het natuurlijk beloop en uitkomsten werden 

onderzocht in patiënten met MM die refractair zijn aan anti-CD38 

monoclonale antistof. Aan de HOVON beroepsgroep is voorafgaand aan deze 

beoordeling gevraagd welk cohort het meest overeenkomt met de 

Nederlandse populatie. De beroepsgroep heeft aangegeven dat zij de 

MaMMoth studie als een adequaat controlecohort zien waarbij de 

overlevingsduur representatief wordt geacht voor de Nederlandse situatie. 

In het EPAR is tevens de indirecte vergelijking met de MaMMoth studie 

gepubliceerd. Om deze redenen zal de vergelijking met de MaMMoth studie 

worden geïncludeerd als base-case analyse. Het gebruik van de overige 

controlecohorten zijn toegevoegd als scenarioanalyses.  

 

Tabel 2: Patiëntkarakteristieken van de CARTITUDE-1 populatie 

 CARTITUDE-1 

trial 

(ITT population n 

= 113) 

CARTITUDE-1 

trial 

(infused 

population n = 

97) 

CARTITUDE-1 

trial 

(non-infused 

population n = 

16¥) 

Age (years), mean (SD)  61,7 (9,11) 62,0 (8,38) 60,0 (12,90) 

Age category, % 

  <65 years 61,9% 63,9% 8 (50%) 

  65 - 75 years 30,1% 27,8% 
8 (50%) 

  > 75 years 8,0% 8,2% 

Sex, % male 57,5% 58,8% 50,0% 

ECOG performance status, n (%) 

  0 48,7% 40,2% 31.3% 

  1 51,3% 55,7% 68.8% 

  2 0,0% 4,1% 0% 

ISS disease stage, n 

(%) 

   

  I 55,2% 62,9% 6.3% 

  II 36,2% 22,7% 31.3% 

  III 8,6% 14,4% 18.8% 

Cytogenetic profile*,     
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n/N (%) 

  Standard risk 61,9% 70,1% 12.5% 

  High risk* 24,8% 23,7% 31.3% 

  Unknown 13,3% 6,2% 56.3% 

Tumour BCMA 

expression (%), mean 

76,3% 76,3% NA 

  ≥50% 91,9% 91,9% NA 

Median time since initial 

diagnosis (range), 

years 

5,73 (1,0 – 18,2)  5,94 (1,6 – 18,2) 3,46 

Median number of prior 

MM therapies (range) 

5,0 (3 – 11) 6,0 (3 - 18) 5,0 (3 -18) 

  3 prior line of 

therapy 

3 (18,7%) 17 (17,5%) 20 (17.7%) 

  4 prior lines of 

therapy 

1 (6,2%) 16 (16,5%) 17 (15.0%) 

  5 prior lines of 

therapy 

7 (43,8%) 15 (15,5%) 22 (19.5%) 

  >5 prior lines 5 (31,3%) 49 (50,5%) 54 (47.8%) 

Prior PI 16 (100%) 97 (100%) 113 (100%) 

  Bortezomib 16 (100%) 92 (94,8%)  108 (95.6%) 

  Carfilzomib 16 (100%) 83 (85,6%) 99 (87.6%) 

  Ixazomib 2 (12,5%) 29 (29,9%) 31 (27.4%) 

Prior IMiD 16 (100%) 97 (100%) 113 (100%) 

  Lenalidomide 16 (100%) 96 (99,0%)  112 (99.1%) 

  Pomalidomide 15 (93,7%) 89 (91,8%)  104 (92.0%) 

  Thalidomide 3 (18,7%) 21 (21,6%) 24 (21.2%) 

Prior anti-CD38 

antibody 

16 (100%) 97 (100%) 113 (100%) 

  Daratumumab 16 (100%) 94 (96,9%)  110 (97.3%) 

  Isatuximab 0 (0%) 8 (8,2%) 8 (7.1%) 

  TAK-079 0 (0%) 1 (1,0%) 1 (0.9%) 

Prior penta-exposed (at 

least 2 PIs + at least 2 

IMiDs + 1 anti-CD38 

antibody) 

15 (93,7%) 81 (83,5%) 96 (85,0%) 

 

Dit betreft de populatie voordat er een matching procedure werd gebruikt om een 

synthetische controlearm te vormen. Hiervoor is propensity score matching 

gebruikt. Het idee achter propensity score matching is om een dataset te creëren 

van twee groepen met minder verschillen in baselinekarakteristieken. In andere 

woorden, randomisatie wordt nagebootst, zodat het gevonden behandeleffect meer 

toe te schrijven is aan de behandeling, en niet (deels) verklaard kan worden door 

bepaalde patiëntkarakteristieken. Op basis van een aantal variabelen in de data, 

werd er voor de patiënten uit de CARTITUDE-1 studie een propensity score geschat 

door middel van een logistisch model. Deze waarde staat voor de kans dat een 

patiënt uit het externe cohort, de MaMMoth studie, zou worden geïncludeerd in de 

CARTITUDE-1 studie gegeven een aantal geobserveerde variabelen. Vervolgens 

werd er een nearest neighbour 1:1 match gezocht uit de MaMMoth studie die dient 

als een controle patiënt. Hiervoor werd een bereik (caliper) van 0,05 gebruikt. Dit 

betreft een patiënt uit de MaMMoth studie met dezelfde propensity score (±0,05) als 

een patiënt uit de CARTITUDE-1 studie. De volgende variabelen zijn gebruikt voor 

matching: leeftijd, geslacht, ras/etniciteit, International Staging System (ISS), tijd 

van diagnose tot indexdatum, aantal eerdere behandellijnen, eerdere auto-SCT, 
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aanwezigheid van hoog-risico cytogenetica, refractair voor bortezomib of ixazomib, 

refractair voor carfilzomib, refractair voor lenalidomide, refractair voor 

pomalidomide, refractair voor anti-CD38 antilichaam, triple-refractair, penta-class 

exposed en penta-refractair. In tabel 3 worden de patiëntkarakteristieken 

weergegeven van patiënten in beide de CARTITUDE-1 en de MaMMoth studie, voor 

en na de matching procedure. Na de matching procedure zijn de 

patiëntkarakteristieken meer gebalanceerd, maar de populatiegrootte is kleiner 

geworden doordat sommige patiënten geëxcludeerd zijn uit de analyse. Nadelen van 

het gebruiken van propensity score matching is dat het sterk afhankelijk is van de 

variabelen gebruikt in het model om de propensity score te schatten.[2] Ondanks dat 

dit naar huidige maatstaven gezien wordt als een van de betere methoden om een 

evenwicht te bereiken in patiëntkarakteristieken tussen twee armen, blijft deze 

aanpak ondergeschikt aan een gerandomiseerde klinische studie. Er heerst dus 

onzekerheid rondom de relatieve kosteneffectiviteit.  

 

Tabel 3: CARTITUDE-1 en MaMMoth populatie vergeleken met elkaar voor en na 

matching 

 Unmatched comparison 

(observed) 

Matched comparison* 

 CARTITUDE-1 

trial 

(ITT population 

n = 113) 

MaMMoth 

(ITT 

population  

n = 190) 

CARTITUDE-1  

(n = 95) 

 

After IPW-

ATT 

weighting  

(n = 95) 

Penta refractory  45 (40%)  59 (31%)  41 (43%)  40 (42%) 

Age, mean 65 61,7 62,4 61,9 

Sex, % male 57,5% 99 (52%)  53 (56%)  52 (55%) 

 

ISS disease 

stage 3, n (%) 
17 (15%)  53 (28%)  17 (18%)  20 (21%) 

Years since 

diagnosis, mean 
6,4 5,3 6,2 5,9 

Number of prior 

lines of 

treatment, mean 

6,2 5,7 6,1 6,3 

Prior ASCT 99 (88%)  141 (74%)  82 (86%)  84 (88%) 

*A propensity score matching method based on the nearest neighbour 1:1 approach 

was utilized. Of the 113 patients in the CARTITUDE-1 ITT population, 95 could be 

1:1 matched to a MaMMoth subject.  

ASCT: Autologous stem cell transplant; ATT: average treatment effect on the 

treated; IPW: inverse probability weighting; ISS: international staging system 

2.2 Interventie 

Een CAR-T behandeling verschilt van gebruikelijk MM behandelingen, namelijk 

tijdens een CAR-T behandeling worden de immuuncellen van een patiënt op een 

zodanige manier geprogrammeerd dat deze zich keren tegen de tumor cellen. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de T-cellen van een patiënt, die genetisch 

worden gemodificeerd om tumorcellen te herkennen en vernietigen. Cilta-cel is een 

genetisch gemodificeerd autologe T-cel immunotherapie die zich bindt aan het B-cell 

maturatie antigeen (BMCA). Cilta-cel utiliseert de chimeric antigen receptor (CAR) 

technologie om autologe perifeer bloed T-cellen genetisch te modificeren om cellen 

te herkennen en vernietigen die het BCMA vertonen.  

 

Een behandeling met cilta-cel omvat meerdere behandelfases. De eerste stap in de 

behandeling is aferese, gevolgd door een overbruggingsbehandeling, 
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conditioneringstherapie, een cilta-cel infusie en een opvolgbehandeling. Zie figuur 1 

voor een grafische weergave van de verschillende stappen in het behandeltraject.  

 

 
Figuur 1: Stroomdiagram cilta-cel behandeling (registratiehouder).  

 

Tijdens aferese worden cellen geoogst die genetisch gemodificeerd gaan worden. In 

de tussentijd, totdat de CAR-T cellen zijn geproduceerd (cilta-cel infusie), ontvangt 

de patiënt een overbruggingsbehandeling en een conditioneringstherapie. Bij een 

complete response op de overbruggingsbehandeling krijgt de patiënt geen cilta-cel 

infusie meer. Bij geen respons wordt overgegaan op een cilta-cel infusie met een 

dosis van 0.75 x 106 CAR-positive viable T-cellen per kg.  

2.3 Vergelijkende behandeling 

Op dit moment is er geen eenduidige behandelaanbeveling voor RRMM patiënten 

vanaf de derde lijn. De behandelopties voor deze patiënten zijn beperkt en 

omvatten voornamelijk conventionele chemotherapie en/of herbehandeling met 

combinaties van eerder ontvangen behandelopties. Volgens de HOVON-richtlijn is 

het toevoegen van een alkylerend middel, zoals cyclofosfamide, aan eerdere 

behandelopties een mogelijkheid voor een derdelijns behandeling.[10] 

 

Ook worden nog niet geregistreerde of vergoede behandelingen zoals belantamab 

mafodotin, selinexor, bispecifieke antistof therapie, en CAR-T celtherapie genoemd 

als behandeloptie vanaf de derde lijn. De registratiehouder neemt verder aan dat 

patiënten die in aanmerking komen voor cilta-cel, als eerste behandellijn een 

autologe stamceltransplantatie hebben ondergaan. Dit is een assumptie die door de 

myeloom werkgroep (MWG) van de HOVON is bevestigd.[10] Echter de HOVON MWG 

gaf aan dat in uitzonderingsgevallen het mogelijk kan zijn dat patiënten geen 

autologe stamceltransplantatie in de eerste lijn hebben ondergaan. De verwachting 

is dat het gaat om hooguit 5% van de patiënten die in aanmerking komen voor 

cilta-cel.   

 

Volgens de HOVON MWG is voor deze groep patiënten op dit moment geen rationele 

keuze te maken uit de huidige beschikbare behandelopties. Voor de behandeling van 

de vierde en latere lijnen is dus geen standaardbehandeling te definiëren. De 

behandeling van de patiënten in de vierde lijn hangt af van de (effectiviteit van de) 

voorbehandelingen en de fitheid van de patiënten. De MWG van de HOVON heeft 

een inschatting gegeven van de behandelopties die in de vierde lijn voor de 

populatie die in aanmerking zal komen voor cilta-cel het meest plausibel zijn:[10, 11] 

-  45% combinatie van pomalidomide, cyclofosfamide en dexamethason (PCd),  

-  30% carfilzomib met dexamethason (Kd),  

-  15% elotuzumab, pomalidomide en dexamethason (EPd),  
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-  De overige 10% is een mix van middelen, bestaande uit de combinaties 

pomalidomide, bortezomib en dexamethason (PVd), carfilzomib, 

lenalidomide en dexamethason (KRd), elotuzumab, lenalidomide en 

dexamethason (ERd) en ixazomib, lenalidomide en dexamethason (IRd). 

 

De registratiehouder heeft deze inschatting vergeleken met real-world data vanuit 

de Nederlandse praktijk. Hieruit is op te maken dat er een uitgebreid arsenaal aan 

behandelingen wordt gebruikt voor patiënten die in aanmerking komen voor een 

vierdelijns behandeling. In een scenarioanalyse onderzocht de registratiehouder de 

impact van de verdeling van standaard behandelopties. De registratiehouder 

refereert naar de vergelijkende behandeling als ‘physcian’s choice’, wat refereert 

naar behandeling naar keuze van de arts. In het vervolg van dit rapport wordt dit 

simpelweg de vergelijkende behandeling genoemd. Gezien dit een enkelarmige 

studie betreft, heeft de registratiehouder gebruik gemaakt van een matching 

procedure om een synthetische controle-arm te genereren. Hiervoor is data gebruikt 

van de MaMMoth studie (zie paragraaf 2.1).  

 

Discussie: 

Het gebruik van een enkelarmige studie zorgt voor onzekerheid in de relatieve 

kosteneffectiviteit. Ondanks het gebruik van geavanceerde methoden om een 

synthetische controle-arm te genereren, en daarmee een gerandomiseerd 

onderzoek na te bootsen, kan er nog steeds vertekening van de resultaten 

optreden. Factoren die bv. invloed kunnen hebben op de 

kosteneffectiviteitsresultaten zijn: welke variabelen zijn meegenomen in het 

propensity score model en type matching dat is gebruikt (1:1, nearest neighbour, 

optimal matching, genetic matching, matching with/without replacement).[1, 2] De 

impact van deze factoren op de resultaten is niet onderzocht in scenarioanalyses. 

Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde variabelen niet zijn gemeten in beide 

studies, en waardoor er niet op deze variabelen gematcht kon worden.  

2.4 Klinische uitkomsten 

De belangrijkste klinische uitkomsten voor het model zijn algehele overleving (OS)  

en progressievrije overleving (PFS) geobserveerd in de CARTITUDE-1 

(interventiearm) en MaMMoth studie (controlearm).  

 

CARTITUDE-1:[8]  

Na een mediane follow-up duur van 12,4 maanden, 18 maanden en 21,7 maanden, 

werd de mediane OS niet bereikt. De OS rate op 18 maanden was 75,8% voor de 

intention-to-treat populatie, 81,4% voor de patiënten die een cilta-cel infusie 

hebben ontvangen en 0% voor de patiënten die geen cilta-cel infusie hebben 

ontvangen maar wel voorbereidende behandelingen hebben ontvangen zoals 

aferese.  

 

MaMMoth (controlearm):[9] 

Na een mediane follow-up duur van 50,1 maanden, was de mediane OS 9,6 

maanden. In de bijbehorende publicatie kon deze mediane OS niet gevalideerd 

worden door het Zorginstituut, er wordt namelijk een mediane OS gerapporteerd 

van 8,6 maanden.  

2.5 Tijdshorizon 

De analyseperiode van een studie moet zodanig zijn dat een geldige en betrouwbare 

uitspraak kan worden gedaan over de kosten en effecten van de te vergelijken 

behandelingen. De registratiehouder is uitgegaan van een levenslange tijdshorizon. 
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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 cilta-cel aan te kunnen tonen. 

2.7 Economisch model 

2.7.1 Modelstructuur en gezondheidstoestanden 

In figuur 2 is de modelstructuur weergegeven. Er is gebruikt gemaakt van een korte 

termijn beslisboom gevolgd door een partitioned survival model (PSM) met 3 

gezondheidstoestanden. Deze gezondheidstoestanden zijn progressie vrij (PFS), 

post progressie (PPS) en dood. De transities tussen deze gezondheidstoestanden 

zijn bepaald op basis van de PFS en OS uit de CARTITUDE-1 en MaMMoth studies. 

De PFS gezondheidstoestand omvat patiënten met een stabiele ziekte of patiënten 

die reageren op behandeling. De PPS omvat patiënten die progressie vertonen, deze 

patiënten krijgen ook een vervolgbehandeling, die alleen invloed heeft op kosten en 

niet op overleving.  

 

De beslisboom wordt alleen toegepast op patiënten in de cilta-cel arm, en omvat de 

periode voor de infusie van cilta-cel en begint bij het punt aferese. De uitkomst van 

deze beslisboom bepaalt uiteindelijk of een patiënt een infusie met cilta-cel krijgt of 

juist niet door overlijden, bijwerkingen, geen productie van CAR-T cellen mogelijk of 

andere redenen.   

 

Figuur 2: Modelstructuur van de beslisboom en het partitioned survival model voor 

cilta-cel bij behandeling van RRMM. 

 

Patiënten die uiteindelijk een infusie met cilta-cel ontvangen krijgen kosten 

toegewezen voor aferese, overbruggingstherapie, conditioneringstherapie en de 

cilta-cel infusie. Dit is gebaseerd op de proportie patiënten die een infusie hebben 

ontvangen in de CARTITUDE-1 studie. Patiënten die uiteindelijk geen cilta-cel infusie 

hebben ontvangen, krijgen desondanks kosten toegewezen van aferese. In de 

vergelijkende behandeling, bestaat de behandeling van RRMM uit een mix van 

verschillende behandelingen (zie bv. paragraaf 2.3).  
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Figuur 3: Partitioned survival model voor cilta-cel bij behandeling van RRMM.  

 

2.7.2 Cyclusduur, cohortgrootte en modelinstroom 

De cyclusduur is 1 week. Patiënten in de interventie arm, cilta-cel, starten via de 

beslisboom. Patiënten die uiteindelijk geen cilta-cel infusie krijgen, maar wel met de 

voorbehandeling zijn gestart, gaan vervolgens door en starten net zoals de 

patiënten die de vergelijkende behandeling krijgen op T=0 in de PFS 

gezondheidstoestand in het PSM. Patiënten die volgens de beslisboom uiteindelijk 

wel een cilta-cel infusie krijgen, starten op een later tijdstrip in de PFS 

gezondheidstoestand (na aferese na 51 dagen) in het PSM. Zie figuur 4.  

 

 
a During the pre-infusion period, patients in the all-treated population were alive and 
progression free. A one-off pre-infusion utility as well as pre-infusion costs were applied in the 
first cycle. 
b The model assumed that the infusion took place 51 days after apheresis (the mean duration 
from apheresis to infusion in CARTITUDE-1).  
PSM: partitioned survival model; T0: time zero 

Figuur 4: Beslisboom en partitioned survival model.  

 

In het PSM, starten alle patiënten in de PFS gezondheidstoestand en blijven hierin 

totdat hun gezondheid verslechtert. Wanneer gezondheid verslechtert kunnen 

patiënten of naar de PPS gezondheidstoestand of overlijden (death). Patiënten 

kunnen alleen in dezelfde gezondheidstoestand blijven of verslechteren (bv. niet 

terug van PPS naar PFS). De proporties patiënten in de PFS en de PPS 

gezondheidstoestand over de tijd zijn gebaseerd op de survival curves uit de 

CARTITUDE-1 en MaMMOth studies.[8, 9] Hierbij is de proportie patiënten in de PPS 

gezondheidstoestand bepaald als OS-PFS en het aantal patiënten dat overlijdt als 1-

OS. Zie figuur 3 (rechts).  

 

De registratiehouder gebruikt een half-cyclus correctie, maar gezien de korte 

cyclusduur vindt het Zorginstituut dit niet noodzakelijk. Omdat er gebruik is 
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gemaakt van een PSM structuur, bestaat het cohort uit een gemiddelde patiënt met 

RRMM.  

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.  

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%. 

 

Discussie analyse techniek: 

Het Zorginstituut kan zich vinden in het economisch model.  

2.8 Inputgegevens 

2.8.1 Transitiekansen en extrapolatie 

Voor het bepalen van de transities in het model is data gebruikt uit de CARTITUDE-1 

en MaMMoth studies.[8, 9] De individuele patiëntgegevens dienen als basis voor het 

fitten van de modellen met betrekking tot PFS en OS. De transities tussen 

gezondheidstoestanden zijn bepaald op basis van deze geëxtrapoleerde PFS en OS 

(zie figuur 3).  

 

De klinische data zijn verkregen over een beperkte periode van 21,7 maanden voor 

cilta-cel en 50,1 maanden voor de vergelijkende behandeling. Om een realistische 

schatting te maken over de volledige tijdsduur van het model is er een extrapolatie 

gedaan van de data over de tijd van de effecten van de werking van cilta-cel (op 

basis van de CARTITUDE-1 studie) en de vergelijkende behandeling (op basis van 

de MaMMoth studie). Dit is als volgt gedaan:  

 

Algehele overleving (OS) cilta-cel 

Patiënten in de cilta-cel arm die uiteindelijk een cilta-cel infusie hebben ontvangen, 

daarvoor is extrapolatie van de algehele overleving uitgevoerd op basis van Kaplan-

Meier (KM) data van patiënten die behandeld zijn met cilta-cel. Voor de patiënten 

die geen cilta-cel infusie ontvangen is dit gebaseerd op KM data van patiënten die 

geen cilta-cel infusie hebben ontvangen. In deze populatie is uiteindelijk iedereen 

overleden en was extrapolatie niet nodig (bijlage 6.1). In het model zijn uiteindelijk 

de resultaten van beiden gecombineerd voor de totale populatie (cilta-cel infused 

plus non-infused).  

 

Op basis van visuele en statistische fit komen volgens de registratiehouder de 

exponentiële, lognormale en de log-logistische distributies als best passend naar 

voren. Zie figuur 5 en tabel 4. 
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Figuur 5: Extrapolatie van de OS van de CARTITUDE-1 populatie 

 

Tabel 4: Statistische fit van de parametrische distributies voor OS 

Distribution AIC BIC 

Weibull 410,40 415,60 

Exponential 409,40 412,00 

Lognormal 409,60 414,80 

Loglogistic 410,30 415,40 

Gompertz 411,00 416,10 

Generalized gamma 412,60 420,40 

 

De registratiehouder vergelijkt de extrapolaties ook met een andere studie waarin 

cilta-cel werd onderzocht, de LEGEND-2 studie, een fase I open-label multicenter 

studie uitgevoerd in China.[12, 13] De mediane follow-up duur was 47,8 maanden. Het 

Zorginstituut merkt op dat vergelijking met deze studie niet helemaal op zijn plaats 

is. Dit betreft een populatie die niet te vergelijken is met de Nederlandse populatie 

en de LEGEND-2 studie is daarnaast ook nog eens erg verschillend van de 

CARTITUDE-1 studie. Dit wordt bevestigd door klinisch experts.[14] De 

registratiehouder erkent dit, maar geeft aan dat dit een van de weinige studies is 

met mature CAR-T data. Daarom ziet de registratiehouder dit als het beste externe 

cohort om de extrapolaties mee te vergelijken. In de LEGEND-2 KM data is op te 

merken dat na 24 maanden de OS begint te stabiliseren en na 36 maanden niemand 

meer overlijdt (bijlage 6.2).  

 

Ook heeft de registratiehouder gekeken naar de ontwikkeling van de hazard rates 

over de tijd en heeft de CARTITUDE-1 hazard rates o.b.v. geobserveerde data en de 

lange termijn extrapolaties van de OS vergeleken met de LEGEND-2 hazard rates 

o.b.v. geobserveerde data en lange termijn extrapolaties van de OS. Op basis van 

geobserveerde data in beide studies is op te maken dat de hazards in het begin een 

stijgende trend vertonen, waarna ze weer een dalende trend vertonen (bijlage 6.3). 

Dit is duidelijker te zien in de meer mature LEGEND-2 data. De klinische rationale 

hierachter is dat patiënten met de slechtste gezondheid een verhoogde kans op 

overlijden hadden in het begin door bijwerkingen of progressie van ziekte, maar 

naarmate de tijd vordert, deze kans op mortaliteit langzaam aan minder wordt. Dit 
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wordt bevestigd door KM data uit de CARTITUDE-1 studie, waarbij patiënten die 

geen complete respons vertonen sneller overlijden dan patiënten die wel een 

complete respons vertonen (bijlage 6.4). Volgens de registratiehouder werd dit ook 

geobserveerd in de LEGEND-2 studie. Het gebruik van data over respons als 

voorspeller voor OS en PFS is volgens klinisch experts suboptimaal omdat dit events 

zijn die na randomisatie plaatsvinden. Het gebruik van deze respons data is in dit 

opzicht niet bruikbaar gezien de korte follow-up duur en het lage aantal patiënten at 

risk.[14] Tijdens een adviesraad gaf de beroepsgroep aan dat er nog een grote 

onzekerheid heerst rondom de extrapolatie, maar er is geen expliciete aanbeveling 

gedaan voor welke extrapolatie de meest realistische is.[11]    

 

Bovenstaande punten in acht nemende, heeft de registratiehouder gekozen om de 

PFS van patiënten die met cilta-cel zijn behandeld te extrapoleren met een log-

logistische distributie. De exponentiele distributie valt volgens de registratiehouder 

af omdat deze een constante hazard heeft, terwijl de geobserveerde OS data uit de 

CARTITUDE-1 en LEGEND-2 studie juist een stijgende hazard vertonen, en 

vervolgens dalen. De keus gaat uit naar een log-logistische distributie in plaats van 

de lognormale distributie omdat deze het conservatiefst is van de twee (d.w.z. de 

laagste OS). In een scenarioanalyse onderzocht de registratiehouder de impact op 

de resultaten wanneer er een exponentiele of een lognormale distributie werd 

gebruikt.   

 

Progressievrije overleving (PFS) cilta-cel  

De extrapolatie van de PFS in de cilta-cel arm is uitgevoerd op basis van Kaplan-

Meier (KM) data van patiënten die daadwerkelijk zijn behandeld zijn met cilta-cel 

infusie. Voor de patiënten die geen cilta-cel infusie ontvangen is dit gebaseerd op 

KM data van patiënten die geen cilta-cel infusie hebben ontvangen. In deze 

populatie is uiteindelijk iedereen overleden en was extrapolatie niet nodig (bijlage 

6.1). In het model zijn uiteindelijk de resultaten van beiden gecombineerd voor de 

totale populatie (cilta-cel infused plus non-infused).  

 

Op basis van visuele en statistische fit komen volgens de registratiehouder de 

exponentiële, lognormale en de log-logistische distributies als best passend naar 

voren. Zie figuur 6 en tabel 5. Gezien er volgens de literatuur een correlatie bestaat 

tussen de PFS en OS, werden de gompertz en de generalized gamma als niet 

passend geacht omdat deze niet realistisch waren in combinatie met de gebruikte 

distributie om de OS te extrapoleren.   

 

 
Figuur 6: Extrapolaties van de PFS van de CARTITUDE-1 populatie  
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Tabel 5: Statistische fit van de parametrische distributies voor PFS  

Distribution AIC BIC 

Weibull 614,30 619,50 

Exponential 612,50 615,10 

Lognormal 611,20 616,30 

Loglogistic 613,10 618,20 

Gompertz 614,30 619,50 

Generalized gamma 612,30 620,00 

 

Ook voor de PFS heeft de registratiehouder de extrapolaties van de CARTITUDE-1 

data vergeleken met de extrapolaties van de LEGEND-2 data.[12, 13] Hiervan is de 

representativiteit voor de Nederlandse populatie twijfelachtig volgens het 

Zorginstituut. Dit is bevestigd door klinisch experts, die aangaven dat deze data niet 

representatief is voor een Westerse populatie.[14] In de LEGEND-2 KM data is op te 

merken dat na 24 maanden de PFS een minder snel dalende trend vertoont terwijl 

de PFS voor de CARTITUDE-1 KM data dit juist stabiliseert (bijlage 6.2). 

 

Ook heeft de registratiehouder gekeken naar de ontwikkeling van de hazard rates 

over de tijd en heeft de CARTITUDE-1 hazard rates o.b.v. geobserveerde data en de 

lange termijn extrapolaties van de PFS vergeleken met de LEGEND-2 hazard rates 

o.b.v. geobserveerde data en lange termijn extrapolaties van de PFS. Op basis van 

geobserveerde data in beide studies is op te maken dat de hazards in het begin een 

stijgende trend vertonen, waarna ze weer een dalende trend vertonen in lijn met de 

ontwikkeling van de hazards rates van de OS (bijlage 6.3). De klinische rationale 

hierachter is dat patiënten met de slechtste gezondheid een verhoogde kans op 

overlijden hadden in het begin door bijwerkingen of progressie van ziekte, maar 

naarmate de tijd vordert, deze kans op overlijden langzaam aan minder wordt. Dit 

wordt bevestigd door KM data uit de CARTITUDE-1 studie, waarbij patiënten die 

geen complete respons vertonen sneller overlijden dan patiënten die wel een 

complete respons vertonen (bijlage 6.4). Het gebruik van data over respons als 

voorspeller voor OS en PFS is volgens klinisch experts suboptimaal omdat dit events 

zijn die na randomisatie plaatsvinden. Het gebruik van deze respons data is in dit 

opzicht niet bruikbaar gezien de korte follow-up duur en het lage aantal patiënten at 

risk. Tijdens een adviesraad gaven klinisch experts aan dat er nog een grote 

onzekerheid heerst rondom de extrapolatie van de PFS, maar heeft wel aangegeven 

dat de lognormale, log-logistische en exponentiele distributies overeenkomen met 

hun verwachtingen in de praktijk.[14] De Nederlandse beroepsgroep heeft zich 

onthouden van een uitspraak over de extrapolaties van de PFS.[11]  

 

Bovenstaande punten in acht nemende, heeft de registratiehouder gekozen om de 

PFS van patiënten die met cilta-cel zijn behandeld te extrapoleren met een log-

logistische distributie. De exponentiele distributie valt volgens de registratiehouder 

af omdat deze een constante hazard heeft, terwijl de geobserveerde PFS data uit de 

CARTITUDE-1 en LEGEND-2 studie juist een stijgende hazard vertonen, en 

vervolgens dalen. De keus gaat uit naar een log-logistische distributie in plaats van 

de lognormale distributie omdat volgens de registratiehouder gezondheidseconomen 

hebben aangegeven dat het het beste is om dezelfde distributie te kiezen voor de 

OS en de PFS.[14] In een scenarioanalyse onderzocht de registratiehouder de impact 

op de resultaten wanneer er een exponentiele of een lognormale distributie werd 

gebruikt. Dezelfde distributie werd telkens gebruikt voor de OS én de PFS.  

 

Algehele overleving (OS) vergelijkende behandeling  

Patiënten in de vergelijkende arm, daarvoor is extrapolatie van de OS uitgevoerd op 

basis van KM data uit de MaMMoth studie.[9]  
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Op basis van visuele en statistische fit komen volgens de registratiehouder de 

lognormale en de log-logistische distributies als best passend naar voren. Zie figuur 

7 en tabel 6. De extrapolaties zijn niet voorgelegd aan klinisch experts. Puur op 

basis van statistische fit heeft de registratiehouder gekozen om in de base-case de 

OS te extrapoleren met de lognormale distributie.  

 

 
Figuur 7: Extrapolaties van de OS van de MAMMoth populatie  

 

Tabel 6: Statistische fit van de parametrische distributies voor OS  

Distribution AIC BIC 

Weibull 924,10 929,40 

Exponential 925,00 927,70 

Lognormal 918,70 924,10 

Loglogistic 919,10 924,40 

Gompertz 926,90 932,20 

Generalized gamma 920,70 928,70 

 

Progressievrije overleving (PFS) vergelijkende behandeling  

Patiënten in de vergelijkende arm, daarvoor is extrapolatie van de PFS uitgevoerd 

op basis van KM data uit de MaMMoth studie.[9]  

 

Op basis van visuele en statistische fit komen volgens de registratiehouder de 

lognormale en de generalized Gamma distributies als best passend naar voren. Zie 

figuur 8 en tabel 7. De extrapolaties zijn niet voorgelegd aan klinisch experts. Puur 

op basis van statistische fit heeft de registratiehouder gekozen om in de base-case 

de PFS te extrapoleren met de lognormale distributie.  
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Figuur 8: Extrapolaties van de PFS van de MAMMoth populatie  

 

Tabel 7: Statistische fit van de parametrische distributies voor PFS 

Distribution AIC BIC 

Weibull 1061,60 1066,90 

Exponential 1059,90 1062,50 

Lognormal 1041,00 1046,40 

Loglogistic 1044,00 1049,40 

Gompertz 1059,70 1065,00 

Generalized gamma 1038,10 1046,20 

 

 

Discussie extrapolatie:  

Voor wat betreft de extrapolatie van de OS en PFS heeft het Zorginstituut een 

aantal opmerkingen: 

• De extrapolatie van de OS en PFS vindt plaats op basis van immature data, wat 

maakt dat de lange termijn extrapolaties erg onzeker zijn.  

• De registratiehouder vergelijkt de extrapolaties met data uit de LEGEND-2 

studie. Dit is een studie uitgevoerd in een andere populatie die niet 

representatief is voor de Nederlandse situatie.  

• De registratiehouder onderbouwt de keuze voor de log-logistische distributie 

door te kijken naar KM data van patiënten die wel of géén complete respons 

vertonen. Het gebruik van data over respons als voorspeller voor OS en PFS is 

volgens klinisch experts suboptimaal omdat dit events zijn die na randomisatie 

plaatsvinden. Het gebruik van deze respons data is in dit opzicht niet bruikbaar 

gezien de korte follow-up duur en het lage aantal patiënten at risk. 

• Over het algemeen is er uitgebreide onderbouwing gezocht voor het gebruik 

van de log-logistische distributie voor de extrapolatie van OS en PFS van de 

CARTITUDE-1 data. Echter, de bruikbaarheid van de data waarmee vergeleken 

wordt is discutabel. Wanneer er alleen op basis van de statistische fit wordt 

gekeken naar welke distributie het best passend is, kan er worden 

geconcludeerd dat de exponentiele distributie de beste fit geeft wat betreft de 
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extrapolatie van de OS en PFS van de CARTITUDE-1 data. Echter, volgens de 

registratiehouder hebben patiënten die cilta-cel kregen geen evenredige kans 

om te overlijden (stijgende hazard). Dit kan niet worden gemodelleerd met de 

exponentiele distributie (constante hazard). De onderbouwing die hiervoor 

wordt geleverd is onvoldoende.      

2.8.2 Utiliteiten 

Voor het bepalen van de utiliteiten van de gezondheidstoestanden heeft de 

registratiehouder de CARTITUDE-1 studie als uitgangspunt genomen. In deze studie 

is gebruik gemaakt van de EQ-5D-5L vragenlijst. Antwoorden op de vragenlijst zijn 

omgezet naar utiliteiten met gebruik van Nederlandse tarieven.[15] Hiërarchische 

modellen (mixed models) zijn gebruikt om utiliteiten te schatten. Voor de PPS 

gezondheidstoestand is er gebruik gemaakt van de utiliteit uit een Schotse HTA 

beoordeling van isatuximab in combinatie met pomalidomide en dexamethason 

omdat er geen data beschikbaar was voor de PPS gezondheidstoestand.[16]  

 

In tabel 8 zijn de utiliteiten gerapporteerd zoals ze volgens de registratiehouder in 

het model zijn verwerkt. 

 

Tabel 8: Utiliteiten gebruikt in het model 

Health state Mean 

(SE) 

Source 

Pre-infusion period 0,763 

(0,02) 

CARTITUDE-1 pre-infusion baseline 

utility[8] 

Progression-free (on treatment, 

i.e. cilta-cel non-infused 

population and physician’s choice) 

0,763 

(0,02) 

Assumed equal to CARTITUDE-1 pre-

infusion baseline utility[8] 

Progression-free (off treatment, 

i.e. cilta-cel infused population) 

0,804 

(0,03) 

CARTITUDE-1, pre-infusion + mean 

change from baseline using mixed effects 

model, corrected for adverse event 

disutility.[8] 

Progressed disease 0,653 

(0,07*) 

A utility decrement of -0.11 versus PFS 

on-treatment was applied, in line with the 

IsaPd HTA evaluation by the SMC.[16] 

 

In het model worden ook disutiliteiten als gevolg van bijwerkingen toegepast (tabel 

9). Gegevens hierover komen uit de literatuur en eerdere HTA beoordelingen. De 

duur van een disutiliteit werd wel gebaseerd op de CARTITUDE-1 studie.[8] 

Disutiliteiten werden eenmaal toegepast aan het begin van het PSM. Voor graad 3 

cytokine release syndroom (CRS), werd er een disutiliteit toegepast gelijk aan de 

utiliteit in de PFS gezondheidstoestand (off-treatment) wat resulteerde in een 

utiliteit van 0.00. De registratiehouder geeft aan dat dit in lijn is met eerdere 

beoordelingen. In de base-case wordt er geen treatment-related disutiliteit 

toegepast, dit werd onderzocht in een scenarioanalyse.  

 

Tabel 9: Disutiliteiten gebruikt in het model 

Adverse event  Duration 

(days) 

Disutility Disutility source 

Anaemia 8,66  -0,310 Brown 2013/Partial Review TA17[17] 

AST increased 3,60  -0,070 
Assumed lowest in range, Brown 

2013/Partial Review TA171[17] 

Asthenia and fatigue 9,00  -0,120 Lloyd et al.[18] 

CRS, grade 1-2 4,60  -0,050 CARTITUDE-1,[8] Howell et al.[19] 

CRS, grade 3+ 24,80  -0,804 Assumed to be equal in magnitude to 
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the utility value in the progression-free 

health state, per Hettle et al.[20] and 

Yescarta NICE submission for DLBCL[21] 

Neurotoxicity, grade 

1-2  
4,86  -0,000 

Assumed to be included in CRS event 

disutility. 

Neurotoxicity, Grade 

3+ 
5,50  -0,000 

Neurotoxicity and CRS events were 

often concurrent. Therfore no additional 

disutility was applied to neurotoxicity 

events.[8] 

Diarrhoea 2,00  -0,103 Lloyd et al.[18] 

Dyspnoea 9,00  -0,115 NICE TA 510[22] 

Febrile neutropenia 7,22  -0,390 NICE TA 510[22] 

Gamma-glutamyl 

transferase increased 
17,60  -0,070 

Assumed lowest in range, Brown 

2013/Partial Review TA171[17] 

Hyperglycaemia 2,00  -0,047 Rognoni et al.[23] 

Hypertension 5,40  0,000 
TA573 (assume no QoL impact, 

controlled by medication)[24] 

Hypokalaemia 2,00  -0,065 Brown 2013/Partial Review TA171[17] 

Hyponatremia 2,00  -0,065 Assumed the same as hypokalaemia 

Hypophosphatemia 6,00  -0,150 TA559 (2018)[25] 

Leukopenia 8,05  -0,065 
Assume lowest in range, Brown 

2013/Partial Review TA171[17] 

Lymphopenia 14,72  -0,065 
Assume lowest in range, Brown 

2013/Partial Review TA171[17] 

Nausea 9,00  -0,100 NICE TA 510[22] 

Neutropenia 13,05  -0,150 Brown 2013/Partial Review TA171[17] 

Pneumonia 6,50  -0,190 Brown 2013/Partial Review TA171[17] 

Pyrexia 13,05  -0,070 
Assume lowest in range, Brown 
2013/Partial Review TA171[17] 

Sepsis 4,25  -0,200 NICE TA 510[22] 

Thrombocytopenia 13,71  -0,310 Brown 2013/Partial Review TA171[17] 

 

2.8.3 Kosten 

Uitgaande van het maatschappelijk perspectief kunnen er drie kostencategorieën 

worden onderscheiden, namelijk kosten binnen de gezondheidszorg, kosten van 

patiënten en familie en kosten in andere sectoren.  

 

De registratiehouder heeft kosten binnen de gezondheidszorg, patiënt en 

familiekosten, en kosten in andere sectoren  meegenomen in het model. Voor het 

berekenen van de kosten is data uit de volgende bronnen gebruikt: 

• Nederlandse kostenhandleiding 

• De Z-index 

• Literatuur 

• OPENDIS database 

• Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven 

De kosten zijn uitgedrukt in euro’s en gecorrigeerd voor inflatie voor het jaar 2021 

gebruikmakend van de consumer price index van het CBS.[26] 

 

Kosten binnen de gezondheidszorg 

Binnen de kostencategorie kosten binnen de gezondheidzorg vallen twee soorten 

kosten. De eerste soort kosten bestaan uit alle zorgkosten die rechtstreeks verband 

houden met of beïnvloed worden door de preventie, diagnostiek, therapie, 

revalidatie en verzorging van de ziekte of behandeling. De kosten van de 
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behandeling van bijwerkingen van een interventie behoren ook in deze 

kostencategorie. De tweede soort kosten bestaan 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 die geen directe relatie hebben met de ziekte. De indirecte medische kosten 

dienen meegenomen te worden in een scenario analyse. 

 

In figuur 9 wordt aangegeven waar in het model (per gezondheidstoestand) welke 

typen kosten zijn meegenomen.  

 
Cilta-cel: ciltacabtagene autoleucel; PFS: progression-free survival; PPS: post-progression 

survival. 

Figuur 9: Kostencategorieën per gezondheidstoestand  

 

Pre-infusie kosten 

De kosten voor pre-infusie bestaan uit aferese, overbruggingstherapie en 

conditioneringstherapie (tabel 12). De kosten voor aferese, inclusief planning, 

voorbereiding en cryo-bewaring zijn gebaseerd op NZa tarieven en toegepast op alle 

patiënten die aferese hebben ondergaan in de CARTITUDE-1 studie. De kosten van 

de overbruggingstherapie zijn gebaseerd op de proportie patiënten die 

overbruggingstherapie kreeg en de duur conform CARTITUDE-1 data.[8] De mix aan 

behandelingen in de overbruggingstherapie is gebaseerd op expert opinie (tabel 

10).[11] De conditioneringstherapie bestond uit een 3-daagse behandeling met 

fludarabine 30mg/m2 en cyclophosphamide 300mg/m2, conform het CARTITUDE-1 

protocol. De prijzen voor de verschillende middelen voor overbruggingstherapie en 

conditioneringstherapie worden weergegeven in tabel 10 en 11. 

 

Tabel 10: Mix aan behandelingen in de overbruggingstherapie 

Regimen 
Percentage of patients receiving this regimen for 

bridging 

DVd 2,00% 

DPd 6,00% 

Pd 6,00% 

IsaPd  10,00% 

Kd 14,00% 

KPd 4,00% 

IxaPd 13,00% 

Cyclophosphamide  28,00% 

Bendamustine 8,00% 

Melflufen 5,00% 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor cilcabtagene autoleucel (Carvykti®) bij de behandeling van 

behandeling van RRMM | 13 oktober 2022 

 

2022021481 Pagina 31 van 67 

Selinexor 4,00% 

 

Tabel 11: Medicijnkosten voor overbruggingstherapie en conditioneringstherapie 

Regimen Pack 

size 

Strength Price per 

pack 

Source 

Bendamustine 

1 

1 

25mg 

100mg 

€48,94 

€202,23 

Taxe, January 2022 

Bortezomib 1  3.5mg  €447,06 Taxe, January 2022 

Carfilzomib 

1 

1 

1 

10mg 

30mg 

60mg 

€200,00 

€624,26 

€1.248,52 

Taxe, January 2022 

Cyclophosphamide 

(IV) 

1 

1 

1 

1,000mg 

2,000mg 

500mg 

€16,55 

€35,39 

€9,90 

Taxe, January 2022 

Cyclophosphamide 

(oral) 

50  50mg  €31,05 Taxe, January 2022 

Daratumumab (SC) 1  1,800mg  €4.372,66 Taxe, January 2022 

Dexamethasone (oral)  30  4mg €7,99 Taxe, January 2022 

Fludarabine 1  50mg  €120,55 Taxe, January 2022 

Isatuximab 1  100mg  €488,00 Taxe, January 2022 

Ixazomib 

3 

3 

3 

2.3mg 

3mg 

4mg 

€6.557,08 

€6.557,08 

€6.557,08 

Taxe, January 2022 

Meflufen 

25  2mg  €22.000,00 Assumption, based on 

Horizonscan 

Pomalidomide 21  4mg  €8.671,58 Taxe, January 2022 

Selinexor 

32  20mg  €20.000,00 Assumption, based on 

Horizonscan 

 

Tabel 12: Kosten van aferese, overbruggingstherapie en conditioneringstherapie 

 Value  Source 

Apheresis   

 Apheresis, including 

planning, preparation and 

cryopreservation 

€11.732,41 NZa tariff, code 191011 

 % receiving 100%  CARTITUDE-1[8] 

 Cost per patient €11.732,41 NZA tariff, code 191011 

Bridging therapy   

 Mix of combination therapies 

as displayed in table 10. 

€4.435,94  Cost per patient, including treatment 

administration costs.  

 % receiving 77%  CARTITUDE-1[8] 

 Cost per patient €3.415,25  Calculation based on 77% of patients 

receiving bridging therapy & bridging 

therapy costs, including treatment 

administration costs. 

Conditioning therapy   

 Fludarabine 30mg/m2 & 

cyclophosphamide 

300mg/m2 for 3 days (inc 

admins) 

€1.137,58  CARTITUDE-1 study protocol 

Costs include treatment administration. 

 % receiving 89%  CARTITUDE-1[8] 

 Cost per patient €1.016,78  Calculation based on 89% of patients 

receiving conditioning therapy & 
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conditioning therapy costs, assuming 

wastage (no vial sharing), including 

treatment administration costs. 

 

Kosten cilta-cel 

De kosten voor cilta-cel werden eenmalig toegepast wanneer een patiënt een infusie 

met cilta-cel heeft ondergaan. Dit betreft 86% van de geïncludeerde patiënten in de 

cilta-cel arm. De lijstprijs van cilta-cel is €420.000.  

 

Kosten vergelijkende behandeling 

De kosten voor de combinatiebehandelingen in de vergelijkende arm zijn gebaseerd 

op de Z-index van januari 2022 en worden weergegeven in onderstaande tabel 13. 

Het Zorginstituut merkt op dat de prijs van lenalidomide inmiddels veel lager is 

doordat deze uit patent is.   

 

Tabel 13: Kosten van verschillende medicatie in de vergelijkende arm 

Drug name Mode of 

administration 

Units per 

pack 

Strength per 

unit (mg) 

Price per 

pack 

Bortezomib SC 1 3,5 mg  €447,06 

Carfilzomib 

  

  

IV 

  

  

1 10,0 mg  €200,00 

1 30,0 mg  €624,26 

1 60,0 mg  €1.248,52 

Cyclophosphamide 

  

  

IV 

1  1000,0 mg  €16,55 

1  2000,0 mg  €35,39 

1  500,0 mg  €9,90 

Dexamethasone 

(oral) 
Oral 

30 4 mg  €7,99 

Dexamethasone 

(IV) 
IV 

10 4 mg  €2,24 

Elotuzumab 

  

IV 

  

1 300 mg  €1.140,00  

1 400 mg  €1.520,00  

Ixazomib 

  

  

Oral 

  

  

3 2,3 mg  €6.557,08 

3 3,0 mg  €6.557,08 

3 4,0 mg  €6.557,08 

Lenalidomide  Oral 

21 2,5 mg  €3.588,31 

21 5,0 mg  €3.686,38 

21 7,5 mg  €3.783,48 

21 10 mg  €3.820,37 

21 15 mg  €3.941,74 

21 20 mg  €4.098,94 

21 25 mg  €4.192,48 

 

De registratiehouder neemt ook kosten mee van comedicatie die samen wordt 

gegeven met de actieve behandelingen in de vergelijkende arm, exclusief medicatie 

voor bijwerkingen (tabel 14). Dit werd alleen toegepast in de vergelijkende arm, en 

niet in de cilta-cel arm.  
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Tabel 14: Kosten van comedicatie 

Physician’s 

choice 

Kd  KRd  ERd  EPd  IRd  PCd  PVd 

% of patients using co-medications 

Paracetamol  0%  0%  100%  100%  0%  100%  100% 

Cetirizine 0%  0%  100%  100%  0%  0%  0% 

Acetylsalicylzuur  0%  100%  100%  100%  100% 0%  0% 

Zoutoplossing  100%  100%  0%  0%  0%  100%  100% 

Ranitidine 0%  0%  100%  100%  0%  0%  0% 

Co-medication drug and administration costs 

Drug  cost  per 

admin 

€39,00  €39,00  €2,06  €2,06  €0,00  €39,07  €39,07 

Administration 

cost per admin 

€137,74 €137,74 €137,74 €137,74 €0,00  €137,74 €137,74 

EPd: elotuzumab, pomalidomide, dexamethasone; ERd: elotuzumab, lenalidomide, 

dexamethasone; IRd: ixazomib, lenalidomide, dexamethasone; Kd: carfilzomib, 

dexamethasone; KRd: carfilzomib, lenalidomide, dexamethasone; PCd: pomalidomide, 

cyclophosphamide, dexamethasone; PVd: pomalidomide, bortezomib, dexamethasone. 

 

Kosten toediening 

In tabel 15 worden de toedieningskosten beschreven voor de cilta-cel arm en de 

vergelijkende behandeling. Voor cilta-cel werd er aangenomen dat de behandeling 

plaatsvindt in het ziekenhuis waarbij patiënten 14 dagen verblijven in het 

ziekenhuis. Deze kosten zijn gebaseerd op de Nederlandse kostenhandleiding. De 

kosten voor de vergelijkende behandeling zijn gebaseerd op de literatuur (non-CAR-

T). Het Zorginstituut merkt op dat voor orale toediening er ook kosten van €137,74 

worden meegenomen, wat mogelijk aan de hoge kant is.  

 

Tabel 15: Kosten voor toediening van CAR-T en non-CAR-T 

Mode of administration Value  Source 

CAR-T   

Cost for inpatient hospital stay. per 

day 

€663,65  Costing manual.[27] inflated to Nov 2021 

Average duration of inpatient stay 

(days) 

14  CARTITUDE-1 

Cost per inpatient administration  €9.291,05  

Non-CAR-T   

Cost per IV administration. first 

administration* 

€288,00  Costing manual.[27] inflated to Feb 2021 

Cost per IV administration. 

subsequent administration 

€137,74  Costing manual.[27] inflated to Feb 2021 

Cost per SC administration €68,87  Costing manual.[27] Franken et al.[28] 

inflated to Feb 2021 

Cost per oral drug initiation €137,74 Assumed equal to subsequent IV 

administration 

 

Kosten vervolgbehandeling 

Kosten voor vervolgbehandeling worden eenmaal toegepast bij progressie van 
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ziekte voor een bepaalde duur. Nederlandse klinisch experts gaven aan dat in 

Nederland vervolgbehandelingen kunnen bestaan uit blenrep, een selinixor 

behandelcombinatie, melflufen of een behandelcombinatie die niet in een eerdere 

behandellijn is gegeven, zoals Kd. Blenrep, selinixor en melflufen zijn nog niet op de 

Nederlandse markt. Daarnaast hebben de patiënten in een eerdere behandellijn 

lenalidomide, een PI en anti-CD38 gekregen. Als gevolg daarvan rekent de 

registratiehouder alleen kosten voor Kd, als vervolgbehandeling. Maandelijkse 

kosten voor de Kd vervolgbehandeling zijn €14.169,59. 64,8% van de patiënten 

kreeg een vervolgbehandeling, gebaseerd op de studie van Fonseca et al.[29]. Voor 

de duur van de behandeling gaat de registratiehouder uit van een gemiddelde 

behandelduur van 5,77 maanden, gebaseerd op de mediane behandelduur 

gerapporteerd in Yong et al.[30] De behandelduur is geëxtrapoleerd op basis van de 

exponentiele distributie en is volgens de registratiehouder in lijn met de gemiddelde 

behandelduur in de vijfde lijn voor RRMM patiënten.[31]  

 

Kosten van monitoring 

Kosten van monitoring en follow-up zorg worden toegepast als volgt: 

• Cilta-cel post-infusie monitoring: dit wordt toegepast op alle patiënten die een 

cilta-cel infusie hebben ontvangen tot ontslag uit het ziekenhuis voor maximaal 

28 dagen na infusie.  

• Gedurende PFS worden routine monitoringskosten toegepast afhankelijk of 

men een cilta-cel infusie heeft ontvangen. Patiënten die geen infusie hebben 

ontvangen of patiënten in de vergelijkende arm, krijgen monitoringskosten 

toegewezen zodra zij na de beslisboom het PSM ingaan.  

• Tijdens PPS zijn kosten voor monitoring hetzelfde voor alle patiënten.  

 

In onderstaande tabel worden de kosten voor monitoring en follow-up zorg 

weergegeven.  

 

Tabel 16: Kosten van monitoring 

Resource use  Unit cost Post-

infusion 

period, per 

week 

Progression-free, 

per week 

Post-

progression, 

per week 

  Cilta-cel  CAR-T  Non-

CAR-T 

All treatments 

Number of days in 

post-infusion period 

 28 NA  NA  NA 

Haematologist visit € 137,74 2,75 0,23  0,23  0,23 

Full blood count € 8,06 0,00 0,21  0,21  0,21 

Biochemistry € 26,41 2,75 0,19  0,19  0,19 

Protein 

electrophoresis 

€ 6,38 1,00 0,25  0,25  0,13 

Quantitative 

immunoglobulin 

€ 5,74 1,00 0,25  0,25  0,12 

Urinary light chain 

excretion 

€ 55,62 0,00 0,25  0,25  0,05 

Renal function test € 4,94 0,00 0  0 0 

Vital signs, including 

oxygen saturation 

€ 0,00 2,00 0  0 0 

Serum calcium, 

corrected for albumin 

€3,24  1,00 0  0 0 

Total cost per 

week 

 €473,14  €55,32  €55,32  €42,96 
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Kosten van bijwerkingen 

Kosten van bijwerkingen zijn gebaseerd op verschillende bronnen (tabel 17). Voor 

cilta-cel specifieke bijwerkingen is er aangenomen dat bijwerkingen behandeld 

zullen worden met tocilizumab, en voor ernstige bijwerkingen, patiënten dagen 

zullen doorbrengen op de intensive care: 

• Graad 1-2 CRS: kosten van tociliuzumab, 8 mg/kg voor 4 doses, voor 36% van 

het cohort met graad 2 CRS.  

• Graad 3+ CRS: kosten van tociliuzumab, 8 mg/kg voor 4 doses en een verblijf 

van 4,5 dagen op de intensive care. 

Een dag op de intensive care volgens de kostenhandleiding is gewaardeerd op 

€2.102,59 per dag en is bijwerkt naar 2021.[27] Tocilizumab was €328,75 voor 200 

mg volgens de taxe van januari 2022.   

 

Tabel 17: Kosten van bijwerkingen 

Adverse event  Costs  Source 

Anaemia € 1.736,76  Bouwmans et al.[32] 

AST increased € 314,82  Campone et al.[33] 

Asthenia and fatigue  € 730,35  Campone et al.[33] 

CRS, Grade 1-2 

€ 1.420,20  

Assumed to be the cost of tocilizumab, 8mg/kg 

(600mg) for 4 doses, only for the 36% of this 

cohort with Grade 2 CRS 

CRS, Grade 3+ 
€ 13.406,66  

Assumed to be the cost of tocilizumab, 8mg/kg 

for 4 doses, plus 4.5 days ICU 

Neurotoxicity, grade 1-

2 € 0,00 Assumed to be included in the cost of CRS events 

Neurotoxicity, grade 

3+ € 0,00  Assumed to be included in the cost of CRS events 

Diarrhoea € 1.839,13  Campone et al.[33] 

Dyspnoea € 524,71  Campone et al.[33] 

Febrile neutropenia  € 9.379,72  NICE TA 510[22] 

Gamma-glutamyl 

transferase increased  € 255,46  

Campone et al.[33] 

Hyperglycaemia € 304,22  Campone et al.[33] 

Hypertension € 1.797,65  Wehler et al.[34] 

Hypokalaemia € 255,46  Campone et al.[33] 

Hyponatremia € 255,46  Assumed the same as hypokalemia 

Hypophosphatemia € 255,46  Assumed the same as hypokalemia 

Leukopenia € 1.833,83  Campone et al.[33] 

Lymphopenia € 1.833,83  Campone et al.[33] 

Nausea € 1.273,08  Campone et al.
[33] 

Neutropenia € 1.238,49  Bouwmans et al.[32] 

Pneumonia € 4.599,75  Rozenbaum et al.[35] 

Pyrexia € 3.204,50  Mickish et al.[36] 

Sepsis € 25.664,48  Koster-Brouwer et al.[37] 

Thrombocytopenia  € 3.264,72  Bouwmans et al.[32] 

 

Kosten van palliatieve zorg 

In het model is een eenmalige kostenpost voor palliatieve zorg en overlijden 

meegenomen, gebaseerd op een studie van Bekelman et al.[38]. De kosten bedragen 

€2.927,28 voor elk overlijden.   

  

Patiënt en familiekosten 

Patiënt en familiekosten zijn kosten die optreden buiten de formele gezondheidszorg 
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maar die de patiënt en de familie zelf maken en die een directe relatie hebben met 

de ziekte of behandeling. De registratiehouder neemt reiskosten mee in het model. 

Dit is gebaseerd op het aantal bezoeken aan het ziekenhuis tijdens de PFS en PPS 

gezondheidstoestanden. Dit is gedaan op basis van de kostenhandleiding.[27] 

Reiskosten werden vastgesteld op €6,44 per bezoek aan het ziekenhuis, bestaande 

uit heen- en terugreis en parkeerkosten.  

 

Kosten in andere sectoren 

Kosten in andere sectoren hebben betrekking op kosten buiten de gezondheidszorg. 

Dit zijn met name productiviteitskosten door het verlies van productiviteit door 

ziekte. De registratiehouder neemt géén productiviteitskosten mee omdat er geen 

studies over productiviteitsverliezen in RRMM patiënten geïdentificeerd konden 

worden, en de beroepsgroep geen uitspraak deed over productiviteit.[11] De 

gemiddelde leeftijd is 61,7 jaar in de CARTITUDE-1 studie en volgens het CBS is 

73,2% van de mannen en 52,5% van de vrouwen werkzaam in de leeftijd 60-65 

jaar.  

 

De registratiehouder neemt wel kosten voor informele zorg mee. Patiënten in de 

PFS gezondheidstoestand krijgen weinig informele zorg. Hiervoor is 1,55 uur per 

week aangenomen, in lijn met Rifkin et al.[39]. Dit is mogelijk een overschatting voor 

patiënten in de cilta-cel arm en een onderschatting voor de patiënten in de 

vergelijkende arm volgens de registratiehouder. Na progressie, krijgen patiënten 

meer informele zorg. Op basis van een Amerikaanse studie werd er een gemiddelde 

duur van informele zorg van 10 uur per week aangehouden in de PPS 

gezondheidstoestand.[40] Een uur informele zorg is gewaardeerd op €15,94.[27]   

 

Discussie kosten: 

Het Zorginstituut heeft een aantal opmerkingen over hoe kosten zijn meegenomen 

in het model: 

• De registratiehouder neemt eenzelfde benadering om de kosten uit te splitsen 

naar patiënten die wel of géén cilta-cel infusie hebben ontvangen (zie discussie 

paragraaf 2.8.1). Mogelijk worden hierdoor de kosten onderschat.  

• De registratiehouder neemt kosten voor co-medicatie alleen mee in de 

vergelijkende arm. Dit zorgt mogelijk voor lagere incrementele kosten van 

cilta-cel ten opzichte van de vergelijkende behandeling. Het excluderen van de 

kosten voor co-medicatie uit de vergelijkende arm is niet toegevoegd als 

scenarioanalyse. Daarnaast is het onduidelijk of deze aanname realistisch is, 

namelijk dat patiënten die behandeld worden met cilta-cel geen co-medicatie 

krijgen.  

• De gemiddelde leeftijd van de onderzoekspopulatie is 61,7 jaar. Volgens het 

CBS is een aanzienlijk deel van de populatie met deze leeftijd nog werkzaam. 

De registratiehouder onthoudt zich van het toevoegen van 

productiviteitskosten als gevolg van productiviteitsverliezen in het model 

omdat er geen data of expert opinie voor beschikbaar is. Het Zorginstituut 

merkt op dat het niet meenemen van deze kosten een mogelijke invloed heeft 

op de kosten. De invloed op de resultaten van het wel of niet meenemen van 

deze kosten kon niet worden beoordeeld door het Zorginstituut.   

2.8.4 Modelaannames 

In tabel 19 worden de aannames weergegeven zoals gerapporteerd door de 

registratiehouder. 

 

Tabel 19: Modelaannames 

Parameters Base-case 

setting 

Source 
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General model settings 

Time horizon 40 years Life time. in line with Dutch guideline 

for pharmacoeconomic evaluations.[41] 

Discount rate costs 4.0% Life time. in line with Dutch guideline 

for pharmacoeconomic evaluations.[41] 

Discount rate effects 1,5% Life time. in line with Dutch guideline 

for pharmacoeconomic evaluations.[41] 

Payer perspective Societal Life time. in line with Dutch guideline 

for pharmacoeconomic evaluations.[41] 

Half-cycle correction Yes To adjust for the distribution of costs 

and benefits accrued within each 

cycle.  

Patient characteristics 

Patient age 61,7 CARTITUDE-1 trial. mean age (ITT 

population).[8] 

Percentage male 57,5% CARTITUDE-1 trial. mean percentage 

male (ITT population).[8] 

Body weight 80,7kg CARTITUDE-1 trial. mean weight (ITT 

population).[8] 

BSA 1,91 CARTITUDE-1 trial. mean BSA (ITT 

population).[8] 

Data source for physician’s 

choice 

Long-term follow-

up of MaMMoth 

Gandhi et al.[9]  

Parametric distributions for long-term time-to-event data extrapolation 

Cilta-cel PFS Loglogistic  Based on graphical and statistical fit 

and validation using longer-term data. 

Cilta-cel OS Loglogistic  Based on graphical and statistical fit 

and validation using longer-term data. 

Physician’s choice PFS Lognormal  Based on statistical fit.  

Physician’s choice OS Lognormal  Based on statistical fit.  

Subsequent treatment 

duration. mean 

5,77 months  Yong et al. assuming an exponential 

distribution[30] 

Include wastage in the model 

calculations 

Yes (no vial 

sharing) 

 

Informal care. progression-

free (except ASCT). hours per 

week 

1,55 Rifkin et al.[39] 

Informal care. ASCT and 

post-progression. hours per 

week 

10 Hsu et al.[40] (ASCT assumed to be 

equal to post-progression) 

BSA: body surface area; OS: overall survival; PFS: progression-free survival. 

2.9 Validatie 

2.9.1 Validatie van het conceptuele model en input data 

Het model en de input parameters zijn voorgelegd aan klinisch experts en 

gezondheidseconomen in verschillende meetings en adviesraden in 2019 tot 

2022.[14, 42-44, 11] Er is gevraagd te kijken naar o.a. inzet van cilta-cel, de 

extrapolaties, het matching cohort, utiliteiten en productiviteitsverliezen. Er zijn een 

aantal kritische punten aangewezen door de klinisch experts en 

gezondheidseconomen die ook in dit rapport benoemd zijn onder de desbetreffende 

paragraven. Ook heeft de registratiehouder het model vergeleken met de literatuur. 

Zie paragraaf 2.11.  
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2.9.2 Technische validatie 

Het model is ontwikkeld door de registratiehouder. Hierbij is er een uitgebreide 

kwaliteitscheck uitgevoerd door onafhankelijke modelleurs binnen de 

registratiehouder, inclusief het valideren van de modelstructuur, wiskundige 

formules, volgorde van berekeningen en de inputparameters. Het model is 

nogmaals gevalideerd door een consultant op dezelfde wijze. Een rapportage van 

bevindingen is niet bijgevoegd aan het dossier en dit heeft het Zorginstituut dus niet 

kunnen beoordelen.  

2.9.3 Output validatie 

De registratiehouder heeft geëvalueerd of de distributies in de probabilistische 

gevoeligheidsanalyse passend zijn en heeft de survival extrapolaties vergeleken met 

klinische studies die zijn gebruikt als bron in dit model. Daarnaast heeft de 

registratiehouder de extrapolaties voorgelegd aan klinisch experts en 

gezondheidseconomen. De extrapolatie van de laatste data-cut met een follow-up 

duur van 21,7 maanden is niet gevalideerd door klinisch experts omdat de 

beroepsgroep aangaf geen uitspraak te doen over lange termijn overleving omdat 

dit te onzeker is. De uiteindelijke resultaten van de farmaco-economische analyse 

zijn niet voorgelegd aan klinisch experts of gezondheidseconomen en ook niet 

vergeleken met de literatuur.   

2.10 Gevoeligheids- en scenarioanalyses 

In een gevoeligheidsanalyse wordt nagegaan wat de impact is van de variabelen op 

de resultaten en wordt de robuustheid van de resultaten vastgesteld. In geval van 

een modelstudie waaraan aannames ten grondslag liggen is per definitie sprake van 

onzekerheid en is het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses een vereiste. 

2.10.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 

De registratiehouder heeft een deterministische gevoeligheidsanalyse (DSA) 

uitgevoerd. Wanneer de standaard fout niet bekend was, werd er aangenomen dat 

de standaard fout 20% van het gemiddelde was. Dit was op verzoek van het 

Zorginstituut. De gevarieerde parameters zijn weergegeven in bijlage 6.5. In de 

tabel in bijlage 6.5 worden de onder- en bovengrens voor de verschillende 

parameters gerapporteerd waarbij de registratiehouder uitgaat van een standaard 

fout van 10% van het gemiddelde. Deze tabel is dus niet bijgewerkt naar een 

standaard fout van 20% in het dossier. Echter in het model is het wel correct 

toegepast.   

2.10.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 

De registratiehouder heeft een PSA uitgevoerd met 1.000 simulaties. De 

gevarieerde parameters en bijbehorende kansverdelingen zijn weergegeven in 

bijlage 6.6. Wanneer de standaard fout niet bekend was, werd er aangenomen dat 

de standaard fout 20% van het gemiddelde was. In de tabel in bijlage 6.6 worden 

de onder- en bovengrens voor de verschillende parameters gerapporteerd waarbij 

de registratiehouder uitgaat van een standaard fout van 10% van het gemiddelde. 

Deze tabel is dus niet bijgewerkt naar een standaard fout van 20% in het dossier. 

Echter in het model is het wel correct toegepast.   

2.10.3 Scenarioanalyses 

De scenarioanalyses die zijn uitgevoerd zijn schematisch weergegeven in tabel 20.  

 

Tabel 20: De door de registratiehouder uitgevoerde scenarioanalyses 

 Scenario Parameter Base-case 

setting 

Scenario setting 
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1.  Discount rates cost 

and effects: 0% / 0% 

Discount rate cost 

Discount rate effect 

4,0% 

 

1,5% 

0,0% 

 

0,0% 

2.  Discount rates cost 

and effects: 6% / 6% 

Discount rate cost 

Discount rate effect 

4,0% 

 

1,5% 

6,0% 

 

6,0% 

3.  Time horizon of 30 

years 

Time horizon 40 years  30 years 

4.  Time horizon of 20 

years  

Time horizon 40 years   20 years 

5.  Payer perspective  Analysis perspective  Societal  Payer 

6.  Indirect medical costs 

included 

Inclusion of indirect 

medical costs 

No Yes 

7.  Average patient age -

5% 

Patient age 61,72 64,81 

8.  Average patient age 

+5% 

Patient age 61,72 58,63 

9.  Cilta-cel OS & PFS - 

alternative (lognormal) 

Cilta-cel OS and PFS 

extrapolation 

Loglogistic  Lognormal 

10. Cilta-cel OS & PFS - 

alternative 

(exponential) 

Cilta-cel OS and PFS 

extrapolation 

Loglogistic  Exponential 

11. Physician’s choice OS 

& PFS - alternative 

(generalized gamma) 

Physician’s choice 

OS and PFS 

extrapolation 

Lognormal  Generalized Gamma 

12. Physician’s choice OS 

& PFS - alternative 

(loglogistic) 

Physician’s choice 

OS and PFS 

extrapolation 

Lognormal  Loglogistic 

13. Physician’s choice – 

Daratumumab trials 

Physician’s choice 

data source 

Long-term 

follow-up of 

MaMMoth 

Daratumumab trials  

14. Physician’s choice - 

Oncology Information 

Service  

Physician’s choice 

data source 

Long-term 

follow-up of 

MaMMoth 

Oncology 

Information 

Service* 

15. Physician’s choice - 

LocoMMotion  

Physician’s choice 

data source 

Long-term 

follow-up of 

MaMMoth 

LocoMMotion* 

16. Physician’s choice – 

Flatiron Health 

Physician’s choice 

data source 

Long-term 

follow-up of 

MaMMoth 

Flatiron Health 

17. Physician’s choice 

treatment composition 

lower extreme 

Physicians’ choice 

treatment mix 

Market mix  100% PCd 

18. Physician’s choice 

treatment composition 

upper extreme 

Physicians’ choice 

treatment mix 

Market mix  100% EPd 

19. Attrition rate from 4th 

to 5th line. based on 

Yong et al.[30]. all FL 

MM patients 

% of patients taking 

subsequent 

treatment upon 

disease progression 

64,8%  6,7% 

20. Shorter subsequent 

treatment duration 

Mean duration of 

subsequent 

treatment (months) 

5,77 4,0 

21. Alternative subsequent  Subsequent 100% Kd  100% 
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treatment treatment 

composition 

Cyclophosphamide 

22. Treatment-related 

disutility 

Adverse event 

disutility 

Treatment-related 

disutility 

Multiple 

 

0,00 

0,00 

 

-0,011 

23. No adverse event 

disutility 

Adverse event 

disutilities 

Treatment-related 

disutility 

Multiple 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

24. No decision tree before 

PSM 

- Decision tree 

+ PSM 

PSM only 

 

2.10.4 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 cilta-cel. Een verkeerd besluit kan betekenen dat er QALYs verloren 

gaan, extra kosten worden gemaakt, of beiden. Het risico 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, beiden in geld uitgedrukt. 

 

Discussie validatie en gevoeligheidsanalyses: 

De bijgevoegde tabellen met gevarieerde parameters zijn niet bijgewerkt naar een 

standaard fout van 20%.  

2.11 Literatuurstudie 

De registratiehouder heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd in de databases van 

Medline. Embase en Cochrane op 22 januari 2021. Bovendien is bij de beoordeling 

gebruik gemaakt van de 1B-tekst van het registratiedossier, de EPAR en van 

onderzoeken die gepubliceerd zijn in peer-reviewed tijdschriften.  

 

Voor het farmaco-economisch model is een gerichte literatuurstudie uitgevoerd naar 

modelmatige economische evaluatie in RRMM patiënten in HTA beoordelingen. 

Achtendertig bronnen werden geïdentificeerd waarvan het overgrote deel gebruik 

maakte van PSMs (n=24), gevolgd door Markov modellen (n=6) en semi-markov 

modellen (n=2). Ook werd er in 5 bronnen precies dezelfde modelstructuur gebruikt 

als in dit rapport beschreven, namelijk een beslisboom gevolgd door een PSM (vb. 

NICE TA554 en TA567).  

 

Verder werden er zes klinische onderzoeken geïdentificeerd, waarin een enkel 

klinisch onderzoek onderscheid maakte tussen een intention-to-treat populatie (ITT) 

en een modified intention-to-treat populatie (mITT). De registratiehouder houdt 

dezelfde benadering aan in de farmaco-economische analyse, namelijk effecten en 

kosten van cilta-cel worden alleen toegepast wanneer daadwerkelijk een infusie met 

cilta-cel is uitgevoerd (mITT).  

 

In tabel 21 zijn de belangrijkste karakteristieken weergegeven van de studie die is 

uitgevoerd om bewijs te leveren voor de vergoedingsaanvraag (pivotal studie). 
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Tabel 21: Karakteristieken van de studies gebruikt in de farmaco-economische analyse 

Eerste 

auteur, 

jaar van 

publicatie 

Type 

onderzoek, 

bewijsklasse, 

follow-up duur 

Aantal 

patiënten  

Patiëntkenmerken Interventie en 

vergelijkende behandeling 

Relevante uitkomstmaten   Commentaar, risk of 

bias 

Berdeja et 

al.[8] 

Fase 1b-2, 

eenarmige 

open-label,  

multi center 

studie 

 

 

Mediane follow-

up: 12,4 

maanden 

CARTITUDE-1 

(NCT03548207) 

 

 

 

 

n = 113 

(totaal, ITT) 

 

n = 97 

(geïnfuseerde 

patiënten, 

mITT) 

• Leeftijd ≥ 18 jaar met 

gedocumenteerde MM volgens 

IMWG-criteria en een ECOG 

Performance Status-graad van 0 of 

1 

• Meetbare ziekte gebaseerd op 

ofwel monoklonale paraproteïne of 

serum Ig-vrije lichte keten niveaus 

• Ten minste drie eerdere 

behandelingsregimes hadden 

ondergaan, waaronder een PI, een 

IMiD en een anti-CD38 mAb, of 

waren dubbel ongevoelig voor een 

IMiD en een PI 

• Ziekteprogressie hadden 

gedocumenteerd tijdens, of binnen 

12 maanden, van hun meest 

recente antimyeloombehandeling. 

Cilta-cel celsuspensie voor 

infusie. 0,5 1,0×106 CAR-

positieve levensvatbare T-

cellen per kg lichaamsgewicht 

tot een maximum van 1×108 

CAR-positieve levensvatbare T-

cellen gesuspendeerd in een 

patiëntspecifieke infuuszak van 

30 mL of 70 mL 

 

Primair: aanbevolen dosering (fase 

1b)Aantal patiënten met AEs (fase 

1b), aantal patiënten met AEs naar 

ernst (fase 1b), ORR (fase 2) 

 

Secundair: progressievrije 

overleving (PFS), algehele 

overleving (OS), MRD-negatieve 

percentages, DoR, TTR, evaluatie 

van HRQoL, BCMA-

expressieniveaus, CAR-T-

celexpansie en proliferatieniveaus, 

en systemische 

cytokineconcentraties 

Enkelarmige studie, 

waardoor groot risico 

op bias. Deze studie is 

gebruikt voor de 

indirecte 

vergelijkingen die 

hieronder gemaakt 

zijn.  
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Gandhi et 

al.[9]  

Real-world data 

MaMMoth cohort.  

ITT: 

MaMMoth: 190 

 

mITT: 

MaMMoth: 112 

 

-Patiënten met MM welke minimaal 

4 weken met een CD38 

monoklonaal antilichaam (moAB) 

index regime en bewijs van 

progressieve ziekte gedefinieerd 

via van IMWG criteria.   

-Progressie moet zijn opgetreden 

tijdens behandeling of binnen 60 

dagen na de laatste dosis.  

- Patiënten die een blijvende 

respons hadden op de CD38 MoAB 

en patiënten die om een andere 

reden dan progressie de therapie 

staakten werden geëxcludeerd.  

 

- CD38 MoAB (daratumumab, 

istruximab) (93,1%) 

- Bortezomib (98,6%) 

- Ixazomib (13,9%) 

- Carfilzomib (64,8%) 

- Thalidomide (20,0%) 

- Lenalidomine (98,2%) 

- Pomalidomide (68,7%) 

 

 

OS, PFS Real-world data 

cohort 
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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 22) voor de huidige patiëntgroep. De ziektelast is berekend met de 

proportional shortfall methode. Omdat de ziektelast tussen de 0,71 en 1 ligt. acht 

het Zorginstituut een referentiewaarde van €80.000 per QALY relevant bij deze 

aandoening. Dit is berekend op basis van data uit de MaMMoth studie.  

 

Tabel 22: Berekening ziektelast van behandeling van RRMM. 

Resterende QALYs met standaard behandeling 0.5 

QALYs zonder ziekte (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) 20.41 

Absoluut QALY verlies (fair innings) 18.1 

Proportional shortfall 0.97 

 

3.2 Incrementele en totale effecten 

 

Behandeling met cilta-cel resulteert in een winst in kwaliteit van leven ten opzichte 

van de vergelijkende behandeling (zie tabel 23). Het Zorginstituut merkt op dat er 

ook een winst wordt behaald in de PPS gezondheidstoestand. De registratiehouder 

heeft hier geen toelichting op gegeven.  

 

Tabel 23: Incrementele effecten van behandeling met cilta-cel versus vergelijkende 

behandeling 

Discount rate 1.5% Cilta-cel  Physician’s choice  Incremental 

QALYs  

Pre-progression 3,64 0,29 3,34 

Post-progression 1,05 0,69 0,36 

Adverse events -0,02 -0,004 -0,02 

Total 4,77 0,98 3,79 

Life years  

Pre-progression 4,72 0,39 4,33 

Post-progression 1,64 1,06 0,58 

Total 6,35 1,45 4,91 

Discount rate 0.0% Cilta-cel  Physician’s choice  Incremental 

QALYs  

Pre-progression 4,10 0,30 3,81 

Post-progression 1,21 0,72 0,49 

Adverse events -0,02 0,00 -0,02 

Total 5,40 1,01 4,38 

Life years    

Pre-progression 5,31 0,39 4,93 

Post-progression 1,89 1,11 0,78 

Total 7,20 1,50 5,70 

QALYs: quality-adjusted life years 

3.3 Incrementele en totale kosten 

 

De behandeling met cilta-cel resulteert in € 314.083 extra kosten (verdisconteerd). 
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Zie tabel 24 voor een overzicht van de totale en incrementele kosten. Het 

Zorginstituut merkt op dat de gemiddelde kosten per patiënt voor CAR-T (cilta-cel) 

lager zijn dan de lijstprijs van cilta-cel à €420.000. Dit is het gevolg van het 

gebruiken van de beslisboom vooraf aan het PSM waar een onderscheid wordt 

gemaakt tussen patiënten die uiteindelijk een infusie met cilta-cel hebben 

ondergaan en patiënten die geen infusie met cilta-cel hebben gekregen. De 

incrementele kosten worden vooral gedreven door non-CAR-t medicijnen (€-

60.551). De registratiehouder heeft deze kosten niet verder uitgesplitst waardoor 

het Zorginstituut niet precies heeft kunnen inzien wat bijvoorbeeld de kosten 

specifiek voor co-medicatie waren.   

 

Tabel 24: Totale en incrementele kosten van inzet van cilta-cel versus vergelijkende 

behandeling 

Discount rate 4.0% Cilta-cel  Physician’s 

choice 

Incremental 

Pre-progression 

CAR-T costs € 384.741 € 0   € 384.741  

Non-CAR-T drug costs € 0 € 60.551   € -60.551  

Non-CAR-T administration costs € 0 € 11.195   € -11.195  

Follow-up costs € 11.765 € 1.102   € 10.663  

Adverse events costs € 11.172 € 1.603   € 9.569  

Non-medical costs € 5.009 € 577   € 4.431  

Post-progression  

Follow-up costs € 2.962 € 2.221   € 741  

Subsequent treatment costs (including 

administration) 
€ 11.521 € 38.068   € -26.547  

End of life costs € 2.316 € 2.769   € -453  

Non-medical costs € 11.079 € 8.396   € 2.683  

Total cost € 440.564 € 126.481  € 314.083 

 

Discount rate 0.0% Cilta-cel Physician’s 

choice 

Incremental 

Pre-progression 

CAR-T costs € 384.741 € 0  € 384.741 

Non-CAR-T drug costs € 0  € 61.603   € -61.603  

Non-CAR-T administration costs € 0  € 11.390   € -11.390  

Follow-up costs € 15.578  € 1.122   € 14.456  

Adverse events costs € 11.172  € 1.603   € 9.569  

Non-medical costs € 6.709  € 588   € 6.122  

Post-progression 

Follow-up costs € 4.204  € 2.470   € 1.733  

Subsequent treatment costs (including 

administration) 
€ 12.384  € 38.567   € -26.183  

Non-medical costs € 15.720  € 9.330   € 6.390  

End of life costs € 2.923  € 2.927   € -4  

Total € 453.431 € 129.600  € 323.832 

 

3.4 Incrementele kosteneffectiviteitsratio ’s 

 

De registratiehouder rapporteert de volgende incrementele kosteneffectiviteits-

ratio’s (ICERs): € 64.029 per LYG en € 82.857 per QALY ten opzichte van de 

vergelijkende behandeling (zie tabel 25). 
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Tabel 25: Incrementele kosteneffectiviteit van cilta-cel versus de vergelijkende 

behandeling  

Incrementele kosten per gewonnen levensjaar (LYG) € 64.029/LYG 

Incrementele kosten per voor kwaliteit van leven 

gecorrigeerd levensjaar (QALY) 
€ 82.857/QALY 

 

3.5 Gevoeligheidsanalyses 

3.5.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 

Figuur 10 geeft de resultaten van de univariate gevoeligheidsanalyse weer zoals 

gerapporteerd door de registratiehouder. Uit de figuur is op te maken dat de 

extrapolatie van de OS en de PFS van de CARTITUDE-1 data het meest invloed heeft 

op de ICER, gevolgd door de leeftijd van de patiënten. De extrapolaties zijn 

gevarieerd door de shape en rate parameters aan te passen met gebruik van de 

covariantie matrix om de correlatie tussen beiden parameters intact te houden.  

 

 
Figuur 10: Tornado diagram van de univariate gevoeligheidsanalyse. zoals 

gerapporteerd door de registratiehouder. 

3.5.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 

Figuur 11 en 12 geven de resultaten van de PSA ten opzichte van de vergelijkende 

behandeling weer. Bij een referentiewaarde van €80.000 per QALY is de kans dat 

cilta-cel kosteneffectief is 37,3%. Dit percentage komt uit de bijgevoegde 

probabilistische gevoeligheidsanalyse, wat afwijkt van het percentage dat is 

gerapporteerd in het dossier (52,2%).  
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Figuur 11: Incrementele kosten en effecten van cilta-cel ten opzichte van de 

vergelijkende behandeling: PSA met 1.000 simulaties. 

 

Figuur 12: “Cost effectiveness acceptability curve” (CEAC) van de vergelijking tussen 

cilta-cel en de vergelijkende behandeling (gebaseerd op PSA met 1.000 simulaties). 

3.5.3 Scenarioanalyses 

In tabel 26 staat een overzicht van de resultaten van de scenarioanalyses zoals 

gerapporteerd door de registratiehouder. 

 

Tabel 26: Resultaten scenarioanalyses 

 Scenario ICER  % difference from 

MaMMoth case 

Base-

case 

Analysis with physician’s choice based on 

MaMMoth 
€ 82.857 

- 

1.  Discount rates cost and effects: 0% / 0%   € 73.896  -12,1% 

2.  Discount rates cost and effects: 6% / 6%  € 116.818 +29,1% 

3.  Time horizon of 30 years € 84.261 +1,7% 
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4.  Time horizon of 20 years  € 93.384 +11,3% 

5.  Payer perspective € 80.980 -2,3% 

6.  Indirect medical costs included € 91.519 +9,5% 

7.  Average patient age -5% € 81.015 -2,3% 

8.  Average patient age +5% € 85.177 +2,7% 

9.  Cilta-cel OS & PFS - alternative 

(lognormal) 
€ 71.113 

-16,5% 

10.  Cilta-cel OS & PFS - alternative 

(exponential) 
€ 102.715 

+19,3% 

11.  Physician’s choice PFS – alternative 

(generalized gamma) 
€78.712 

-5,0% 

12.  Physician’s choice OS & PFS – alternative 

(loglogistic) 
€82.969 

+0,1% 

13.  Physician’s choice – post-daratumumab 

trials  
€ 75.593 

-8,8% 

14.  Physician’s choice - Oncology Information 

Service  
€ 61.708 

-25,5% 

15.  Physician’s choice – LocoMMotion € 77.643 -6,3% 

16.  Physician’s choice – Flatiron Health € 88.631  +7,0% 

17.  Physician’s choice treatment composition 

lower extreme 
€ 85.178 +2,7% 

18.  Physician’s choice treatment composition 

upper extreme 
€ 77.091 -7,5% 

19.  Alternative attrition rate (6.7% receives 

subsequent treatment) 
€ 89.153 +7,1% 

20.  Shorter subsequent treatment duration  € 85.011 +2,5% 

21.  Alternative subsequent treatment € 87.655 +5,5% 

22.  Treatment-related disutility € 82.657 -0,2% 

23.  No adverse event disutility € 82.419 -0,5% 

24.*   No decision tree before PSM € 62.019 -25% 

*Analyses uitgevoerd door het Zorginstituut 

 

Uit de tabel is op te maken dat vooral de keus voor een bepaalde parametrische 

distributie voor extrapolatie van de CARTITUDE-1 data een grote impact heeft op de 

ICER (scenario’s 9 en 10). Daarnaast valt op dat de keus voor de data voor de 

synthetische controle arm en alleen gebruik van een PSM ook een relatief grote 

impact hebben op de ICER (scenario 14 en 24).  

3.5.4 Value Of Information (VOI) analyse 

De kans dat cilta-celcilcabtagene autoleucel bij een referentiewaarde van €80.000 

per QALY kosteneffectief is 39,2% (gebaseerd op de PSA). De kosten van 

onzekerheid (Expected Value of Perfect Information; EVPI) kan worden uitgedrukt 

per patiënt of voor de gehele patiëntenpopulatie. Voor cilta-cel bedraagt de 

populatie EVPI €14.036.631 (figuur 13). Derhalve bestaat er bij een 

referentiewaarde van €80.000 per QALY naar verwachting een substantieel risico 

om een beslissing te nemen die niet kosteneffectief zal zijn. Bij een 

referentiewaarde van €80.000 per QALY is er namelijk veel onzekerheid over de 

kosteneffectiviteit van cilta-cel. Het is belangrijk om te realiseren dat niet alle 

onzekerheden in de PSA zijn gereflecteerd (bijvoorbeeld structurele onzekerheid). 

en dat de EVPI de impact van deze onzekerheden dus niet reflecteert. Daarnaast 

dient vermeld te worden dat deze EVPI conditioneel is op de huidige ICER, en dus 

de huidige prijs van cilta-cel in het model. 
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Figuur 1: Resultaten van de VOI analyse. populatie EVPI curve 
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4 Discussie en Conclusies 

Voor de verschillende aspecten van de kosteneffectiviteitsanalyse (modelstructuur 

en analysetechniek, inputgegevens, validatie en gevoeligheidsanalyses, en 

resultaten) heeft Zorginstituut Nederland beoordeeld welke bronnen van 

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

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

kritiekpunten worden genoemd, de overige kritiekpunten staan vermeld in het 

rapport. 

 

De kosteneffectiviteitsanalyse is volgens Zorginstituut Nederland niet transparant op 

enkele aspecten: 

• De registratiehouder neemt kosten voor co-medicatie alleen mee in de 

vergelijkende arm. Dit zorgt mogelijk voor lagere incrementele kosten van 

cilta-cel ten opzichte van de vergelijkende behandeling. Het excluderen van de 

kosten voor co-medicatie uit de vergelijkende arm is niet toegevoegd als 

scenarioanalyse en enige toelichting hierop ontbreekt. Daarnaast is het 

onduidelijk of deze aanname realistisch is, namelijk dat patiënten die 

behandeld worden met cilta-cel geen co-medicatie krijgen. De 

registratiehouder levert hier geen onderbouwing voor en ook is het voor het 

Zorginstituut onvoldoende inzichtelijk hoe hoog deze kosten zijn. Reden 

hiervoor is dat non-CAR-T medicatiekosten niet zijn uitgesplitst.  

 

Volgens het Zorginstituut is er (vermoedelijk) sprake van bias bij de volgende 

aspecten: 

• Het gebruik van een enkelarmige studie zorgt voor onzekerheid in de relatieve 

kosteneffectiviteit. Ondanks het gebruik van geavanceerde methoden om een 

synthetische controle-arm te genereren, en daarmee een gerandomiseerd 

onderzoek na te bootsen, kan er nog steeds vertekening van de resultaten 

optreden. Factoren die bv. invloed kunnen hebben op de 

kosteneffectiviteitsresultaten zijn: welke variabelen zijn meegenomen in het 

propensity score model en type matching dat is gebruikt (1:1, nearest 

neighbour, optimal matching, genetic matching, matching with/without 

replacement).[1, 2] De impact van deze factoren op de resultaten is niet 

onderzocht in scenarioanalyses. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde 

variabelen niet zijn gemeten in beide studies, waardoor er niet op deze 

variabelen gematcht kon worden. De impact van deze matching procedure kon 

daarom niet worden beoordeeld door het Zorginstituut, terwijl dit wel van 

belang is. 

• De gemiddelde leeftijd van de onderzoekspopulatie is 61,7 jaar. Volgens het 

CBS is een aanzienlijk deel van de populatie met deze leeftijd nog werkzaam. 

De registratiehouder onthoudt zich van het toevoegen van 

productiviteitskosten als gevolg van productiviteitsverliezen in het model 

omdat er geen data of expert opinie voor beschikbaar is. Het Zorginstituut 

merkt op dat het niet meenemen van deze kosten een mogelijke invloed heeft 

op de kosten. De invloed op de resultaten van het wel of niet meenemen van 

deze kosten kon niet worden beoordeeld door het Zorginstituut, terwijl dit wel 

van belang is. 

 

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

• De extrapolatie van de OS en PFS vindt plaats op basis van immature data, wat 

maakt dat de lange termijn extrapolaties erg onzeker zijn.  
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• De registratiehouder vergelijkt de extrapolaties met data uit de LEGEND-2 

studie. Dit is een studie uitgevoerd in een andere populatie die niet 

representatief is voor de Nederlandse situatie. Er is door de registratiehouder 

niet gepoogd met representatievere data te werken of te onderbouwen waarom 

dit niet mogelijk is 

• De registratiehouder onderbouwt de keuze voor de log-logistische distributie 

door te kijken naar Kaplan-Meier data van patiënten die wel of géén complete 

respons vertonen. Het gebruik van data over respons als voorspeller voor OS 

en PFS is volgens klinisch experts suboptimaal omdat dit events zijn die na 

randomisatie plaatsvinden. Het gebruik van deze respons data is in dit opzicht 

niet bruikbaar gezien de korte follow-up duur en het lage aantal patiënten at 

risk. 

• Over het algemeen is er uitgebreide onderbouwing gezocht voor het gebruik 

van de log-logistische distributie voor de extrapolatie van OS en PFS van de 

CARTITUDE-1 data. Echter, de bruikbaarheid van de data waarmee vergeleken 

wordt is discutabel. Wanneer er alleen op basis van de statistische fit wordt 

gekeken naar welke distributie het best passend is, kan er worden 

geconcludeerd dat de exponentiele distributie de beste fit geeft wat betreft de 

extrapolatie van de OS en PFS van de CARTITUDE-1 data. Echter, volgens de 

registratiehouder hebben patiënten die cilta-cel kregen geen evenredige kans 

om te overlijden (stijgende hazard). Dit kan niet worden gemodelleerd met de 

exponentiele distributie (constante hazard). De onderbouwing die hiervoor 

wordt geleverd is onvoldoende.      

 

Eindconclusie 

Het Zorginstituut concludeert dat de farmaco-economische analyse van cilcabtagene 

autoleucel (Carvykti®) bij de behandeling van RRMM van onvoldoende 

methodologische kwaliteit is en dat de uitkomsten van de analyse onvoldoende zijn 

voor besluitvorming. 
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6 Bijlagen  

6.1 Kaplan-meier plots (OS en PFS) populatie zonder cilta-cel infusie 
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6.2 Kaplan-meier plots (OS en PFS) LEGEND-2 studie 
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6.3 Ontwikkeling hazard rates OS en PFS 

 

 
 

 

 

 
 

6.4 OS en PFS van responders vs. non-responders 
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6.5 Deterministische gevoeligheidsanalyse 

 

Parameter Base-case 

analysis 

Lower 

limit 

Upper 

limit 

Source 

Patient characteristics 

Body Weight (kg) 80.7 47.3 114.1 CARTITUDE-1 

Body Surface Area (m²) 1.91 1.48 2.34 CARTITUDE-1 

Adverse events 

Adverse Events Duration 
Multiple 

Values 
SE assumed ±20% of the mean value Adverse Events Disutility 

Adverse Events Costs 

Utility values 

Pre-infusion period utility 0.76  0.71  0.81 

CARTITUDE-1 PFS utility (on-treatment) 0.76  0.71  0.81 

PFS utility (off-treatment) 0.80  0.75  0.86 

PPS utility 0.65  0.52  0.77  SMC 

Drug acquisition and administration costs 

Cilta-cel CAR-T acquisition costs  € 420,000  €341,729  €506,222  Janssen 

Duration (days) of inpatient 

stay for cilta-cel infusion 14.0  11.3  16.7 

CARTITUDE-1 

% patients discontinuing prior 

to CAR-T infusion - Cilta-cel 0.14  0.08  0.21 

% patients receiving bridging 

therapy - Cilta-cel 0.77  0.69  0.84 

Median duration of bridging 

therapy: dexamethasone 6 

mg/kg (day) - Cilta-cel 9.94  7.99  11.89 

% patients receiving 

conditioning therapy (infused) - 

Cilta-cel 0.894  0.83  0.94 

Duration of Fludarabine 

30mg/m2 (day) - Cilta-cel 3  2.41  3.59 

Duration of Cyclophosphamide 

300mg/m2 (day) - Cilta-cel 3  2.41  3.59 

Admin cost - complex 1st IV 

infusion €288.00  €234.33  €347.12  Costing manual 

Admin cost - other IV infusion  €137.74  €112.07  €166.02  Costing manual 

Admin cost - SC €68.87  €56.04  €83.01 

Costing 

manual; 

Franken et al. 

Admin cost - Oral drug initiation  €137.74  €112.07  €166.02 

Costing 

manual[ 

Subsequent treatment 

% taking subsequent treatment 

- Cilta-cel 0.648  0.52  0.77 

Fonseca et al. 

% taking subsequent treatment 

- Physician’s choice 0.648  0.52  0.77 

Fonseca et al. 

Duration of subsequent 

treatment - Cilta-cel 5.77  4.64  6.90  Yong et al. 

Duration of subsequent 

treatment - Physician’s choice 5.77  4.64  6.90  Yong et al. 

Resource use 

Duration of CAR-T post-

monitoring (days) 28.0  22.51  33.49 

CARTITUDE-1 

protocol 
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CAR-T post-monitoring - 

Haematologist visit 2.75  1.60  4.71 

CAR-T post-monitoring - 

Biochemistry 2.75  1.60  4.71 

CAR-T post-monitoring - Vital 

signs, including oxygen 

saturation 2.00  1.35  2.96 

CAR-T post-monitoring - 

Quantitative immunoglobulin 1.00  0.85  1.22 

CAR-T post-monitoring - Protein 

electrophoresis 1.00  0.85  1.22 

CAR-T post-monitoring - 24-

hour urine protein 

electrophoresis sample 1.00  0.85  1.22 

CAR-T post-monitoring - Serum 

calcium corrected for albumin  1.00  0.85  1.22 

Routine care (pre-progression, 

on-treatment) - Haematologist 

visit 0.23  0.22  0.24 

Darzalex 1 prior 

line dossiers 

Routine care (pre-progression, 

on-treatment) - Full blood count 0.21  0.20  0.22 

Routine care (pre-progression, 

on-treatment) - Biochemistry 0.19  0.18  0.20 

Routine care (pre-progression, 

on-treatment) - Protein 

electrophoresis 0.25  0.24  0.26 

Routine care (pre-progression, 

on-treatment) - Quantitative 

immunoglobulin 0.25  0.24  0.26 

Routine care (pre-progression, 

on-treatment) - Urinary light 

chain excretion 0.25  0.24  0.26 

Routine care (pre-progression, 

on-treatment) - Renal function 

test 0.00  0.00  0.00 

Routine care (pre-progression, 

on-treatment) - Vital signs, 

including oxygen saturation 0.00  0.00  0.00 

Routine care (pre-progression, 

on-treatment) - Serum calcium 

corrected for albumin  0.00  0.00  0.00 

Routine care (pre-progression, 

off-treatment) - Haematologist 

visit 0.23  0.22  0.24 

Routine care (pre-progression, 

off-treatment) - Full blood count  0.21  0.20  0.22 

Routine care (pre-progression, 

off-treatment) - Biochemistry 0.19  0.18  0.20 

Routine care (pre-progression, 

off-treatment) - Protein 

electrophoresis 0.25  0.24  0.26 

Routine care (pre-progression, 

off-treatment) - Quantitative 

immunoglobulin 0.25  0.24  0.26 
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Routine care (pre-progression, 

off-treatment) - Urinary light 

chain excretion 0.25  0.24  0.26 

Routine care (pre-progression, 

off-treatment) - Renal function 

test 0.00  0.00  0.00 

Routine care (pre-progression, 

off-treatment) - Vital signs, 

including oxygen saturation 0.00  0.00  0.00 

Routine care (pre-progression, 

off-treatment) - Serum calcium 

corrected for albumin  0.00  0.00  0.00 

Routine care (post-progression) 

- Haematologist visit 0.23  0.22  0.24 

Routine care (post-progression) 

- Full blood count 0.21  0.20  0.22 

Routine care (post-progression) 

- Biochemistry 0.19  0.18  0.20 

Routine care (post-progression) 

- Protein electrophoresis 0.13  0.13  0.13 

Routine care (post-progression) 

- Quantitative immunoglobulin 0.12  0.12  0.12 

Routine care (post-progression) 

- Urinary light chain excretion 0.05  0.05  0.05 

Routine care (post-progression) 

- Renal function test 0.00  0.00  0.00 

Routine care (post-progression) 

- Vital signs, including oxygen 

saturation 0.00  0.00  0.00 

Routine care (post-progression) 

- Serum calcium corrected for 

albumin  0.00  0.00  0.00 

Cost - outpatient haematologist 

visit € 137.74  € 112.07  € 166.02 ZIN guideline 

Cost - inpatient stay per day  € 663.65  € 539.97  € 799.89 Costing manual 

Cost - full blood count € 8.06  € 6.56  € 9.72 NZA 

Cost - Biochemistry € 26.41  € 21.49  € 31.83 NZA 

Cost - Protein electrophoresis € 6.38  € 5.19  € 7.68 NZA 

Cost - Quantitative 

immunoglobulin € 5.74  € 4.67  € 6.91 

NZA 

Cost - Urinary Light chain 

excretion  € 55.62  € 45.25  € 67.03 

NZA 

Cost - Renal function test € 4.94  € 4.02  € 5.96 NZA 

Cost - vital signs € 0.00  € 0.00  € 0.00 NZA 

Cost - serum calcium € 3.24  € 2.64  € 3.91 NZA 

Cost - apheresis procedure  € 11,732.41 

€ 

9,545.96 

€ 

14,140.95 

NZA 

Other costs 

Terminal care one-time off per 

patient € 2,927.28 

€ 

2,381.75 

€ 

3,528.22 
Bekelman et al. 

Transportation € 6.44  € 5.24  € 7.76 ZIN guideline 

Hours of informal care, PFS 1.55  1.26  1.87 Rifkin et al. 

Hours of informal care, PPS 10.00  8.14  12.05 Hsu et al. 
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Informal care, cost per hour € 15.94  € 12.97  € 19.21 ZIN guideline 

CAR-T: chimeric antigen receptor T-cell; IV: intravenous; PFS: progression-free 

survival; PPS: post-progression survival; SC: subcutaneous; OS: overall survival. 
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6.6 Probabilistische gevoeligheidsanalyse 

 

Parameter Distribution Base-case 

analysis 

Lower 

limit 

Upper 

limit 

Source 

Patient characteristics 

Body Weight (kg) Normal  80.7 47.3 114.1 

CARTITUDE-

1 

Body Surface Area 

(m²) Normal  1.91 1.48 2.34 

CARTITUDE-

1 

Adverse events 

Adverse Events 
Duration Normal 

Multiple 

Values 
SE assumed ±10% of the mean value 

Adverse Events 
Disutility Beta 

Adverse Events 
Costs Gamma 

Utility values 

Pre-infusion period 
utility 

Beta 0.76  0.71  0.81 

CARTITUDE-

1 

PFS utility (on-
treatment) 

Beta 0.76  0.71  0.81 

PFS utility (off-
treatment) 

Beta 0.80  0.75  0.86 

PPS utility Beta 0.65  0.52  0.77  SMC 

Drug acquisition and administration costs 

Cilta-cel CAR-T 

acquisition costs  Gamma  € 420,000 €341,729  €506,222 
Janssen 

Duration (days) of 

inpatient stay for 

cilta-cel infusion  Normal 14.0  11.3  16.7 

CARTITUDE-

1 

% patients 

discontinuing prior 

to CAR-T infusion - 

Cilta-cel Beta 0.14  0.08  0.21 

% patients 

receiving bridging 

therapy - Cilta-cel  Beta 0.77  0.69  0.84 

Median duration of 

bridging therapy: 

dexamethasone 6 

mg/kg (day) - 

Cilta-cel Normal 9.94  7.99  11.89 

% patients 

receiving 

conditioning 

therapy (infused) - 

Cilta-cel Beta 0.894  0.83  0.94 

Duration of 

Fludarabine 

30mg/m2 (day) - 

Cilta-cel Normal 3  2.41  3.59 

Duration of 

Cyclophosphamide 

300mg/m2 (day) - 

Cilta-cel Normal 3  2.41  3.59 

Admin cost -  Gamma €288.00  €234.33  €347.12  Costing 
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complex 1st IV 

infusion 

manual 

Admin cost - other 

IV infusion Gamma €137.74  €112.07  €166.02 

Costing 

manual 

Admin cost - SC  Gamma €68.87  €56.04  €83.01 

Costing 

manual; 

Franken et 

al. 

Admin cost - Oral 

drug initiation  Gamma €137.74  €112.07  €166.02 

Costing 

manual 

Subsequent treatment 

% taking 

subsequent 

treatment - Cilta-

cel Beta 0.648  0.52  0.77 

Fonseca et 

al. 

% taking 

subsequent 

treatment - 

Physician’s choice  Beta 0.648  0.52  0.77 

Fonseca et 

al. 

Duration of 

subsequent 

treatment - Cilta-

cel Normal 5.77  4.64  6.90  Yong et al. 

Duration of 

subsequent 

treatment - 

Physician’s choice  Normal 5.77  4.64  6.90  Yong et al. 

Resource use 

Duration of CAR-T 

post-monitoring 

(days) Normal 28.0  22.51  33.49 

CARTITUDE-

1 protocol 

CAR-T post-

monitoring - 

Haematologist visit  Gamma 2.75  1.60  4.71 

CAR-T post-

monitoring - 

Biochemistry  Gamma 2.75  1.60  4.71 

CAR-T post-

monitoring - Vital 

signs, including 

oxygen saturation  Gamma 2.00  1.35  2.96 

CAR-T post-

monitoring - 

Quantitative 

immunoglobulin  Gamma 1.00  0.85  1.22 

CAR-T post-

monitoring - 

Protein 

electrophoresis  Gamma 1.00  0.85  1.22 

CAR-T post-

monitoring - 24-

hour urine protein 

electrophoresis 

sample Gamma 1.00  0.85  1.22 
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CAR-T post-

monitoring - Serum 

calcium corrected 

for albumin   Gamma 1.00  0.85  1.22 

Routine care (pre-

progression, on-

treatment) - 

Haematologist visit  Gamma 0.23  0.22  0.24 

CARTITUDE-

1 protocol, 

Darzalex 1PL 

submissions 

Routine care (pre-

progression, on-

treatment) - Full 

blood count Gamma 0.21  0.20  0.22 

Routine care (pre-

progression, on-

treatment) - 

Biochemistry  Gamma 0.19  0.18  0.20 

Routine care (pre-

progression, on-

treatment) - 

Protein 

electrophoresis  Gamma 0.25  0.24  0.26 

Routine care (pre-

progression, on-

treatment) - 

Quantitative 

immunoglobulin  Gamma 0.25  0.24  0.26 

Routine care (pre-

progression, on-

treatment) - 

Urinary light chain 

excretion Gamma 0.25  0.24  0.26 

Routine care (pre-

progression, on-

treatment) - Renal 

function test  Gamma 0.00  0.00  0.00 

Routine care (pre-

progression, on-

treatment) - Vital 

signs, including 

oxygen saturation  Gamma 0.00  0.00  0.00 

Routine care (pre-

progression, on-

treatment) - Serum 

calcium corrected 

for albumin   Gamma 0.00  0.00  0.00 

Routine care (pre-

progression, off-

treatment) - 

Haematologist visit  Gamma 0.23  0.22  0.24 

Routine care (pre-

progression, off-

treatment) - Full 

blood count Gamma 0.21  0.20  0.22 

Routine care (pre- Gamma 0.19  0.18  0.20 
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progression, off-

treatment) - 

Biochemistry 

Routine care (pre-

progression, off-

treatment) - 

Protein 

electrophoresis  Gamma 0.25  0.24  0.26 

Routine care (pre-

progression, off-

treatment) - 

Quantitative 

immunoglobulin  Gamma 0.25  0.24  0.26 

Routine care (pre-

progression, off-

treatment) - 

Urinary light chain 

excretion Gamma 0.25  0.24  0.26 

Routine care (pre-

progression, off-

treatment) - Renal 

function test  Gamma 0.00  0.00  0.00 

Routine care (pre-

progression, off-

treatment) - Vital 

signs, including 

oxygen saturation  Gamma 0.00  0.00  0.00 

Routine care (pre-

progression, off-

treatment) - Serum 

calcium corrected 

for albumin   Gamma 0.00  0.00  0.00 

Routine care (post-

progression) - 

Haematologist visit  Gamma 0.23  0.22  0.24 

Routine care (post-

progression) - Full 

blood count Gamma 0.21  0.20  0.22 

Routine care (post-

progression) - 

Biochemistry  Gamma 0.19  0.18  0.20 

Routine care (post-

progression) - 

Protein 

electrophoresis  Gamma 0.13  0.13  0.13 

Routine care (post-

progression) - 

Quantitative 

immunoglobulin  Gamma 0.12  0.12  0.12 

Routine care (post-

progression) - 

Urinary light chain 

excretion Gamma 0.05  0.05  0.05 

Routine care (post- Gamma 0.00  0.00  0.00 
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progression) - 

Renal function test 

Routine care (post-

progression) - Vital 

signs, including 

oxygen saturation  Gamma 0.00  0.00  0.00 

Routine care (post-

progression) - 

Serum calcium 

corrected for 

albumin  Gamma 0.00  0.00  0.00 

Cost - outpatient 

haematologist visit 

Gamma 

€ 137.74  € 112.07  € 166.02 

ZIN 

guideline 

Cost - inpatient 

stay per day 

Gamma 

€ 663.65  € 539.97  € 799.89 

Costing 

manual 

Cost - full blood 

count 

Gamma 

€ 8.06  € 6.56  € 9.72 

NZA 

Cost - Biochemistry  Gamma € 26.41  € 21.49  € 31.83 NZA 

Cost - Protein 

electrophoresis 

Gamma 

€ 6.38  € 5.19  € 7.68 

NZA 

Cost - Quantitative 

immunoglobulin 

Gamma 

€ 5.74  € 4.67  € 6.91 

NZA 

Cost - Urinary Light 

chain excretion  

Gamma 

€ 55.62  € 45.25  € 67.03 

NZA 

Cost - Renal 

function test 

Gamma 

€ 4.94  € 4.02  € 5.96 

NZA 

Cost - vital signs  Gamma € 0.00  € 0.00  € 0.00 NZA 

Cost - serum 

calcium 

Gamma 

€ 3.24  € 2.64  € 3.91 

NZA 

Cost - apheresis 

procedure 

Gamma 

€11,732.41 

€ 

9,545.96 €14,140.95 

NZA 

Other costs 

Terminal care one-

time off per patient  Gamma  € 2,927.28 

€ 

2,381.75  € 3,528.22 

Bekelman et 
al. 

Transportation  Gamma € 6.44  € 5.24  € 7.76 

ZIN 

guideline 

Hours of informal 

care, PFS Normal 1.55  1.26  1.87 Rifkin et al. 

Hours of informal 

care, PPS Normal 10.00  8.14  12.05 Hsu et al. 

Informal care, cost 

per hour Gamma € 15.94  € 12.97  € 19.21 

ZIN 

guideline 

CAR-T: chimeric antigen receptor T-cell; IV: intravenous; PFS: progression-free 

survival; PPS: post-progression survival; SC: subcutaneous; OS: overall survival. 

 


