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Betreft  Pakketadvies pralsetinib (Gavreto®) bij de behandeling van niet-

kleincellige longkanker 

Geachte heer Kuipers, 

Zorginstituut Nederland adviseert u over de beoordeling van pralsetinib 

(Gavreto®) voor de behandeling van volwassen patiënten met rearranged 

during transfection (RET)-fusie-positief gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC), die niet eerder zijn behandeld met een RET-remmer. Aanleiding voor dit 

advies vormde de plaatsing van pralsetinib in de pakketsluis voor dure 

geneesmiddelen. 

Pralsetinib voldoet bij de hierboven genoemde indicatie niet aan de stand van de 

wetenschap en praktijk. Het Zorginstituut adviseert u daarom om pralsetinib 

(Gavreto®) voor de genoemde indicatie niet op te nemen in het basispakket.  

We lichten hieronder onze bevindingen en eindconclusies 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 

pralsetinib 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 pralsetinib bij volwassen patiënten met RET-

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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fusie-positief gevorderd NSCLC, die niet eerder zijn behandeld met een RET-

remmer, is onderzocht in een enkelarmige, niet-vergelijkende fase 1/2 studie 

(ARROW). De registratiehouder heeft op verzoek van het Zorginstituut de meest 

recente data van deze studie aangeleverd in een clinical study report. Hierin wordt 

gerapporteerd dat, nadat eerstelijnspatiënten mediaan 22 maanden waren 

gevolgd, 25 van de 116 patiënten zijn overleden. De mediane algehele overleving 

is op dit moment nog niet bereikt. Van de tweedelijnspatiënten die mediaan 30 

maanden waren gevolgd, zijn 65 van de 165 patiënten overleden. De mediane 

overleving is 44,3 maanden (95% betrouwbaarheidsinterval: 27,8 – niet bereikt). 

Gegevens over de kwaliteit van leven van deze patiënten zijn niet gepubliceerd.     

 

Voor het bepalen van het effect van pralsetinib op de algehele overleving ten 

opzichte van de huidige behandeling, is getracht een indirecte vergelijking te 

maken tussen de ARROW-studie en externe controle cohorten. Voor de 

eerstelijnsbehandeling werd vergeleken met pembrolizumab in combinatie met 

pemetrexed en platinumbevattende chemotherapie (PPP) middels een 

behandelarm van de KEYNOTE-189 studie alsmede data uit de Flatiron health 

database. Voor de tweedelijnsbehandeling werd vergeleken met docetaxel middels 

een behandelarm uit de OAK-studie.  

 

Ondanks dat de indirecte vergelijkingen van de tot nu toe beschikbare gegevens 

op OS en PFS er veelbelovend uitzien, zijn deze vergelijkingen omgeven met 

grote onzekerheden. Het is momenteel onduidelijk of de aanwezigheid van een 

RET-fusie invloed heeft op de prognose van de ziekte. Daarnaast zijn er 

verschillen in baseline karakteristieken tussen de behandelarmen. Dit tezamen 

resulteert in een zeer ernstig risico op bias. De data uit de ARROW-trial zijn nog 

zeer immatuur en de vergelijkingen met de externe controle cohorten resulteren 

in zeer lage kwaliteit van bewijs. De relatieve effectiviteit op de algehele 

overleving ten opzichte van de KEYNOTE-189-studie is door het Zorginstituut niet 

te berekenen. De gepubliceerde indirecte vergelijking met de real world data uit 

de Flatiron health database voor de eerstelijnspatiënten rapporteert een 

statistisch significante hazard ratio, maar het absolute effect is onbekend. De 

indirecte vergelijking van de mediane overleving van pralsetinib ten opzichte van 

docetaxel in de tweedelijnspatiënten lijkt veelbelovend, maar ook deze 

vergelijking resulteert in zeer lage kwaliteit van bewijs waarbij een relatief effect 

niet te berekenen is. Daarbij zijn de effecten van pralsetinib op de kwaliteit van 

leven niet gepubliceerd en dus niet te vergelijken met de huidige standaard 

behandelingen.  

 

Momenteel loopt er een gerandomiseerde fase 3 studie (AcceleRET-Lung) waarin 

pralsetinib direct wordt vergeleken met de standard of care (platinumbevattende 

chemotherapie met of zonder pembrolizumab) bij patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde RET-fusie positieve NSCLC. Naast de relevante 

uitkomstmaten OS en PFS, worden ook kwaliteit van leven gegevens verzameld. 

Op basis van de resultaten van deze studie verwacht het Zorginstituut wel een 

uitspraak over de relatieve effectiviteit te kunnen doen voor de genoemde 

indicatie.  

 

Op basis van bovenstaande overwegingen concludeert het Zorginstituut dat 

pralsetinib bij volwassen patiënten met RET-fusie-positief gevorderd NSCLC niet 

voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk vanwege onvoldoende 

bewijs.  
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Pakketadvies 

Het Zorginstituut adviseert u om pralsetinib niet op te nemen in het verzekerde 

pakket voor de genoemde indicatie. Ondanks dat de data veelbelovend zijn, 

voldoet pralsetinib niet aan de stand van de wetenschap en praktijk vanwege 

onvoldoende gegevens.  

 

Hoogachtend,  

 

 

 

 

Sjaak Wijkma 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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Afkortingen 

Afkorting  Omschrijving 

ALAT Alanine aminotransferase 

ALK Anaplastic lymphoma kinase 

ASAT Aspartaat aminotransferase 

AUC Area under the curve 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

BICR Blinded independent central review  

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 

CieBOM Commissie Beoordeling Oncologische Middelen 

DAP Drug Access Protocol 

DoR Duur van de respons (duration of response) 

ECOG PS Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status 

EDM Enhanced data-mart  

EGFR Epidermale groeifactorreceptor 

EMA European Medicine Agency 

EPAR European public assessment reports 

ESMO European Society for Medical Oncology 

FU Follow up 

GRADE 
Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation 

HR Hazard ratio 

IPTW Inverse probability of treatment weighting  

KvL Kwaliteit van leven 

MCID 
Minimaal klinisch relevant verschil (minimal clinically 
important difference) 

NSCLC Niet-kleincellige longkanker 

NVALT 
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en 
Tuberculose 

NVMO Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie 

ORR Algehele responskans (objective response rate) 

OS Algehele overleving (overall survival) 

PFS Progressievrije overleving (progression free survival) 

PPP 
Pembrolizumab, pemetrexed, en platinumgebaseerde 
chemotherapie  

RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

RET Rearranged during transfection  

RR Relatieve risico (risk ratio) 

RWD Real-world data 

SMD 
Gestandaardiseerde gemiddelde verschil (standardized mean 
difference) 

SmPC Samenvatting van de productkenmerken 

TKI Tyrosinekinaseremmer 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van pralsetinib (Gavreto®) bij de 

behandeling van volwassen patiënten met RET-fusie positief gevorderd niet-

kleincellige longkanker (NSCLC). Pralsetinib is daarbij vergeleken met 

pembrolizumab, pemetrexed en platinumbevattende chemotherapie (PPP) of 

docetaxel op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, 

toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft zich hierbij laten 

adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 

 

De werkzaamheid en veiligheid van pralsetinib is onderzocht in een fase I/II, 

multicenter, open-label, enkelarmige studie (ARROW). Algehele overleving (OS) en 

progressievrije overleving (PFS) behoorden tot de secundaire uitkomstmaten. Er is 

niet vergeleken met een actieve behandelarm, waardoor de tijdsafhankelijke 

eindpunten OS en PFS niet te interpreteren zijn.  

 

Voor het onderbouwen van een verschil in (progressievrije) overlevingsduur tussen 

pralsetinib en de huidige standaardbehandeling is getracht een indirecte vergelijking 

te maken tussen de enkelarmige ARROW studie en een arm uit de KEYNOTE-189 

studie waarin pembrolizumab in combinatie met pemetrexed en platinumbevattende 

chemotherapie (PPP) werd onderzocht. Bij een mediane follow-up duur van 22 

maanden was de mediane OS in de pralsetinib studie niet bereikt (95% BI: 31,9 – 

niet bereikt); de mediane PFS was 12,1 maanden (95% BI: 9,2 – 16,5). In de 

KEYNOTE-189 studie was bij een mediane follow-up duur van 23 maanden de 

mediane OS 22,0 maanden (95% BI: 19,5 – 25,5) en de mediane PFS 9,0 maanden 

(95% BI: 8,1 – 9,9). 

 

Tevens is een indirecte vergelijking voorhanden waarin pralsetinib (op basis van 

ARROW studiedata) is vergeleken met real-world data uit de Flatiron health 

database. Er werd in deze studie gecorrigeerd voor baseline karakteristieken door 

middel van een propensity score. Hoewel er voor OS een statistisch significante HR 

is gerapporteerd, is het absolute effect onbekend. Ook is de onzekerheid rondom de 

mediane overlevingsduur niet gerapporteerd. 

 

Voor de tweedelijnsindicatie van pralsetinib is een naïeve indirecte vergelijking 

gemaakt met docetaxel op basis van gegevens uit de ARROW en OAK studie. Bij een 

mediane follow-up duur van 29 maanden was de mediane OS 44,3 maanden (95% 

BI: 27,8 – niet bereikt); de mediane PFS was 16,2 maanden (95% BI: 11,7 – 22,1). 

In de OAK studie was bij een mediane follow-up duur van 21 maanden de mediane 

OS 9,6 maanden (95% BI: 8,6 – 11,2) en de mediane PFS 4,0 maanden (95% BI: 

3,3 – 4,2). 

 

Ondanks dat de naïeve indirecte vergelijking van de tot nu toe beschikbare 

gegevens op OS en PFS er veelbelovend uitzien, is deze vergelijking omgeven van 

grote onzekerheden. Zo is het belangrijkste inclusiecriterium van de ARROW studie 

het hebben van een RET-fusie positief gevorderd NSCLC. Het is echter onduidelijk of 

RET fusie een prognostische waarde heeft. De patiënten uit de ARROW studie zijn 

vergeleken met patiënten uit de KEYNOTE-189 en OAK studie, waarin patiënten zijn 

geïncludeerd die geen mutatie hadden in oncogene driver genen (de zogenaamde 

‘wild type’ tumoren). Er zijn verschillen in de karakteristieken van patiënten met 

RET-fusie positieve tumoren vergeleken met wild type tumoren. RET-fusie positieve 
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tumoren zijn vaker niet-squameus, de patiënten over het algemeen jonger bij 

diagnose en hebben vaak nooit gerookt. Vanwege het gebruik van observationele 

data bij de indirecte vergelijkingen is er sprake van een zeer ernstig risico op bias. 

Het Zorginstituut concludeert daarom dat er momenteel onvoldoende gegevens zijn 

om het relatieve verschil in (progressievrije) overleving tussen pralsetinib en PPP bij 

patiënten met RET-fusie positieve NSCLC te beoordelen.  

 

Op dit moment loopt er een fase 3 studie (AcceleRET) waarin pralsetinib direct 

wordt vergeleken met de standard of care (platinumbevattende chemotherapie met 

of zonder pembrolizumab) bij patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

RET-fusie positieve NSCLC. De resultaten hiervan worden verwacht in 2025. 

 

Of de kwaliteit van leven verbetert na behandeling met pralsetinib ten opzichte van 

de vergelijkende behandeling is niet te beoordelen vanwege het ontbreken van 

gegevens. Vanwege het ontbreken van een directe vergelijking tussen pralsetinib en 

de standaardbehandelingen PPP en docetaxel is het tevens onduidelijk of pralsetinib 

een effect heeft op het aantal ernstige ongunstige effecten of het percentage 

stakers vanwege ongunstige effecten.  

 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat pralsetinib bij de 

behandeling van volwassen patiënten met RET-fusie positief gevorderd NSCLC 

vanwege onvoldoende bewijs niet voldoet aan de stand van de wetenschap en 

praktijk. 

 

 

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 10 

oktober 2022. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van pralsetinib bij 

volwassen patiënten met RET-fusie positief gevorderd NSCLC t.o.v. de standaard- of 

gebruikelijke behandeling. 

 

Stofnaam: pralsetinib (Gavreto®), 100 mg harde capsules 

Geregistreerde indicatie:[1] 

Pralsetinib is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met rearranged during transfection (RET)-fusie positief gevorderd niet-

kleincellig longcarcinoom (NSCLC), die niet eerder zijn behandeld met een RET-

remmer. 

Claim van de registratiehouder: 

1. Pralsetinib heeft in de eerstelijnsbehandeling van RET-fusie positief 

gevorderd NSCLC, die niet eerder werden behandeld, een therapeutische 

meerwaarde ten opzichte van de standaardbehandeling met 

pembrolizumab, pemetrexed, en platinumgebaseerde chemotherapie 

(PPP). 

2. Pralsetinib heeft in de tweedelijnsbehandeling van RET-fusie positief 

gevorderd NSCLC, die eerder behandeld werden met systemische 

therapie, een therapeutische meerwaarde ten opzichte van de 

standaardbehandeling met docetaxel.   

Doseringsadvies:[1] 

De aanbevolen dosis pralsetinib is 400 mg eenmaal daags op een lege maag. De 

behandeling dient voortgezet te worden tot ziekteprogressie of onaanvaardbare 

toxiciteit. In geval van braken na inname van een dosis pralsetinib, mag de 

patiënt geen extra dosis innemen, maar moet de volgende dosis volgens schema 

worden ingenomen. 

Samenstelling:[1] 

Elke harde capsule bevat 100 mg pralsetinib. 

Werkingsmechanisme:[1] 

Pralsetinib is een krachtige proteïnekinaseremmer die zich selectief richt op 

oncogene RET-fusies (KIF5B-RET en CCDC6-RET). In het geval van NSCLC zijn 

RET-fusies één van de belangrijkste oncogene drivers. Pralsetinib bindt aan het 

tyrosinekinase domein van RET en blokkeert daarmee de signalering die leidt tot 

ongeremde celdeling en tumorvorming. In preklinische studies heeft pralsetinib 

selectieve remming laten zien van de groei van verschillende RET-positieve 

kanker cellijnen in vitro en verschillende tumormodellen in vivo. 

Bijzonderheden: 

Pralsetinib is in december 2021 door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport in de sluis voor dure geneesmiddelen geplaatst. Op 18 november 2021 is 

het geneesmiddel goedgekeurd door de EMA middels een conditionele marketing 

autorisatie. 

 

Selpercatinib (Retsevmo®) is tevens een RET-fusie remmer en sinds 11 februari 

2021 voor dezelfde tweedelijnsindicatie als pralsetinib geregistreerd door de EMA. 

Op dit moment wordt selpercatinib in de tweede lijn niet op groepsniveau 

vergoed vanuit het basispakket. Het is in Nederland sinds 1 november 2021 wel 

mogelijk om patiënten te behandelen met selpercatinib in de tweede lijn via het 

Drug Access Protocol (DAP) op basis van individuele vergoeding.[2] 
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1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

Longkanker wordt beschreven als ongeremde celgroei (kanker) in weefsels van de 

longen. Er zijn grofweg twee verschillende typen longkanker; kleincellige longkanker 

(SCLC) en niet-kleincellige longkanker (NSCLC). In ongeveer 85% van de gevallen 

betreft het NSCLC. NSCLC is weer onder te verdelen in verschillende histologische 

subtypes, namelijk plaveiselcelcarcinoom en niet-plaveiselcelcarcinoom (waaronder 

adenocarcinoom, grootcellig carcinoom en ongedifferentieerd carcinoom). 

Longkanker is volgens de World Health Organization (WHO) bij 71% van de gevallen 

toe te schrijven aan blootstelling aan sigarettenrook. Andere risicofactoren zijn 

blootstelling aan asbest, arsenicum, radongas en non-tabak gerelateerde 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen.[3] Bij patiënten met een RET-fusie 

ontstaat NSCLC door een fusie van het RET-gen met een ander gen waardoor een 

zogenaamde oncogene driver wordt gevormd. Het RET-gen is een proto-oncogen 

dat codeert voor het transmembraan eiwit RET.[4]  

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

Longkanker kan veel verschillende klachten veroorzaken, afhankelijk van de plaats 

en grootte van de tumor en van eventuele uitzaaiingen. De klachten kunnen te 

maken hebben met de luchtwegen zoals veranderingen in het hoestpatroon, het 

ophoesten van bloed, kortademigheid, vaak terugkerende longontsteking, 

aanhoudende heesheid en zeurende pijn in de borststreek, rug of bij de schouders. 

Maar ook verminderde eetlust, algehele malaise en gewichtsverlies kunnen zich in 

een vroeg stadium al manifesteren [Longkanker | Longfonds]. 

 

Het ziektestadium van longkanker loopt van stadium I tot IV, waarbij stadium IIIB 

overeenkomt met lokaal gevorderde (met lymfeknoopmetastasen) longkanker en 

stadium IV met gemetastaseerde longkanker. Patiënten met gemetastaseerde ziekte 

kunnen niet meer in aanmerking komen voor een in opzet curatieve behandeling.  

De 5-jaarsoverleving is gemiddeld 64% in stadium I, 46% in stadium II, 22% in 

stadium III en slechts 5% in stadium IV [Overlevingscijfers van niet-kleincellige 

longkanker]. De laatste jaren komen er echter steeds meer behandelopties 

beschikbaar, waardoor de verwachting is dat de 5-jaarsoverleving zal toenemen. Er 

zijn geen specifieke gegevens over mortaliteit bekend voor RET-fusie positief 

gevorderd NSCLC. RET-fusie positieve NSCLC tumoren hebben vaak geen mutaties 

in andere oncogene driver genen (zoals ALK of EGFR) en komen vaker voor bij 

vrouwen, op jongere leeftijd en bij niet-rokers. Tumoren met een RET-fusie 

betreffen vaker het histologische subtype adenocarcinoom.[5] 

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

Volgens het IKNL waren er in 2020 ongeveer 36.000 patiënten in Nederland die 

longkanker hebben of hebben gehad (20-jaarsprevalentie). Daarnaast worden er 

jaarlijks ongeveer 14.000 mensen in Nederland gediagnosticeerd met longkanker, 

waarvan ongeveer 10.000 mensen de diagnose NSCLC krijgen [Prevalentie 

(iknl.nl)]. Er zijn iets meer mannen dan vrouwen (55% vs 45%) in Nederland met 

longkanker. Bij de diagnose van NSCLC bevindt 17% van de patiënten zich in 

stadium I, 9% in stadium II, 23% in stadium III en 51% in stadium IV 

[Overlevingscijfers van niet-kleincellige longkanker]. In de literatuur wordt 

gerapporteerd dat bij ongeveer 1-2% van de patiënten met stadium IIIB/IV NSCLC 

een RET-fusie is aangetoond.[5, 6] 

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

De behandeling van NSCLC wordt zowel in een Nederlandse richtlijn ‘Niet-kleincellig 
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longcarcinoom’ van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en 

Tuberculose (NVALT; 2020) als in een Europese richtlijn (ESMO, 2020) 

beschreven.[3] Het advies is om alle patiënten die in aanmerking komen voor 

palliatieve systeemtherapie met niet-squameuze NSCLC, of met squameuze NSCLC 

die niet of weinig gerookt hebben, te testen op genafwijkingen, ongeacht de 

klinische conditie. Wanneer een specifieke genafwijking is gevonden, is het advies 

om een patiënt door te verwijzen naar een gespecialiseerd centrum voor zeldzame 

genmutaties. 

 
Eerstelijnsbehandeling 

Volgens de richtlijnen van de NVALT en ESMO zou pembrolizumab in combinatie met 

pemetrexed en een platinumbevattende chemotherapie overwogen moeten worden 

als standaardbehandeling bij gemetastaseerde niet-plaveiselcel NSCLC. 
 

 
Figuur 1. Behandelalgoritme in de eerstelijn bij gevorderde niet-kleincellige longkanker 
volgens NVALT richtlijn. Bron: Hendriks et al. 2021[7] 

 
Tweedelijnsbehandeling 

Volgens de richtlijnen van de NVALT en ESMO zou tweedelijnsbehandeling 

overwogen moeten worden bij patiënten met NSCLC zonder oncogene driver die 

klinische of radiologische progressie vertonen na een eerstelijnsbehandeling. Dit 

betreft patiënten met een ECOG performance status 0-2. Indien patiënten reeds 

immuuntherapie hebben ontvangen in de eerste lijn, kan docetaxel overwogen 

worden als chemotherapie.  
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Figuur 2. Behandelalgoritme in de tweedelijn bij gevorderde niet-kleincellige longkanker 
volgens NVALT richtlijn. Bron: Hendriks et al. 2021[7] 

 

RET-remmers 

In 2021 heeft de EMA het geneesmiddel selpercatinib (Retsevmo®) voorwaardelijk 

toegelaten op de Europese markt. Selpercatinib is tevens een doelgerichte therapie 

tegen RET-fusie, geregistreerd voor de behandeling van volwassenen met gevorderd 

RET-fusiepositief NSCLC na eerdere systemische behandeling met immuuntherapie 

en/of platinumbevattende chemotherapie. In 2022 heeft de Commissie Beoordeling 

van Oncologische Middelen (CieBOM) een voorlopig positief advies gegeven voor 

selpercatinib als tweedelijnsbehandeling bij gemetastaseerd RET-fusiepositief niet-

kleincellig longcarcinoom.[6] Dit advies is gebaseerd op de criteria voor niet-

gerandomiseerde studies waarbij gebruik wordt gemaakt van objectieve 

tumorrespons en duur van de respons als uitkomstmaat. Selpercatinib wordt ten 

tijde van het opstellen van dit farmacotherapeutisch rapport nog niet volledig op 

groepsniveau vergoed in Nederland en is door de Zorgverzekeraars opgenomen in 

het Drug Access Protocol (DAP). Om deze reden wordt selpercatinib in deze 

farmacotherapeutische beoordeling niet meegenomen als vergelijkende 

behandeling. 

 

 

 

 

 

 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport pralsetinib (Gavreto®) bij de behandeling van volwassen patiënten met 

RET-fusie positief gevorderd niet-kleincellige longkanker (NSCLC) | 28 oktober 2022 

 

2022020642 Pagina 13 van 54 

2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Voldoet pralsetinib (Gavreto®) bij volwassen patiënten met RET-fusie positief 

gevorderd NSCLC aan de stand van de wetenschap en praktijk? 

 

2.1.1 PICO 

 

Tabel 1. PICO 

Patiëntenpopulatie  Volwassen patiënten met RET-fusie positief gevorderd 

(stadium IIIB-IV) NSCLC 

Interventie Pralsetinib 

Controle-interventie  Eerstelijn: Pembrolizumab, pemetrexed, en 

platinumbevattende chemotherapie (PPP) 

Tweedelijn: Docetaxel 

Cruciale uitkomsten  Gunstige effecten: 

- Algehele overleving (OS) 

- Progressievrije overleving (PFS) 

- Kwaliteit van leven (KvL) 

 

Ongunstige effecten: 

- Incidentie ernstige ongunstige effecten 

- Percentage stakers vanwege ongunstige effecten 

Relevante follow-up duur Met de huidige behandelingen voor patiënten met 

stadium IV NSCLC is de mediane overleving na 

chemotherapie, immunotherapie en 

combinatiebehandeling respectievelijk 7,7 maanden, 

17,6 maanden en 13 maanden [Overleving (iknl.nl)]. 

Om een effect op (mediane) overleving aan te kunnen 

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

gewenst. Voor het aantonen van effecten op de PFS is 

een minder lange follow-up nodig. 

Studiedesign Uit de door het Zorginstituut gehanteerde passend 

onderzoeksvragenlijst komt naar voren dat een 

gerandomiseerde, gecontroleerde trial (RCT) gewenst 

en haalbaar is. Een dubbelblinde studieopzet is niet 

altijd haalbaar door verschillen in toxiciteitsprofielen 

en toedieningsschema’s. Dit verhoogt echter wel het 

risico op bias. De effectbeoordelaars dienen 

geblindeerd te zijn.[8] 

 

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

 

Overlevingsduur (algehele overleving en progressievrije overleving) 

Een cruciale uitkomstmaat voor effectiviteit is de overlevingsduur. De voorkeur gaat  

uit naar het meten van algehele overleving (OS). Progressievrije overleving (PFS), 

gedefinieerd als tijd van randomisatie tot hetzij ziekteprogressie hetzij dood 

ongeacht oorzaak, wordt beschouwd als surrogaat uitkomstmaat voor overleving.[8] 

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

rapportage van PFS slechts descriptief zijn en niet middels GRADE worden 

beoordeeld. Ziekteprogressie dient radiologisch te worden bepaald middels de 
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RECIST criteria.[9]  

 

Klinische relevantiegrens: Indien de interventie onderzocht is in een 

gerandomiseerde studie, worden de PASKWIL-criteria van de Commissie 

Beoordeling Oncologische middelen van de Nederlandse Vereniging voor Medische 

Oncologie voor palliatieve behandeling gehanteerd. Als klinische relevantiegrens 

voor de winst op OS dan wel PFS geldt een absoluut effect van meer dan 12 weken 

(mediaan) of een relatief effect in de vorm van een hazard ratio (HR) lager dan 0,7.  

Indien de interventie onderzocht is in een enkelarmige studie en er kan een valide 

indirecte vergelijking worden gemaakt op de cruciale uitkomstmaten OS of PFS, 

worden de PASKWIL-criteria voor niet-gerandomiseerde studies gehanteerd als 

klinische relevantiegrenzen: een verschil in OS of PFS van minimaal 16 weken 

(ondergrens 95% betrouwbaarheidsinterval) ten opzichte van geen behandeling 

wordt als een klinisch relevant effect beschouwd.   

 

Kwaliteit van leven 

Kwaliteit van leven wordt beschouwd als een cruciale uitkomstmaat. Voor de 

generieke kwaliteit van leven zijn diverse instrumenten beschikbaar zoals de EQ- 

5D-3L Utility Index (EQ-5D-3L UI) en de EQ-5D-3L Visual Analogue Scale (EQ-5D-3L 

VAS). Hierin wordt de levenskwaliteit beoordeeld in vijf dimensies (mobiliteit, 

zelfzorg, gebruikelijke activiteiten, pijn/ongemak en angst/depressie). Voor 

kanker-specifieke kwaliteit van leven zijn ook verschillende instrumenten 

beschikbaar, waaronder de European Organisation for the Research of Cancer 

Quality of Life Questionnaire Core 30 (EORTC-QLQ C30; score 0 tot 100, waarbij 

100 de beste kwaliteit van leven representeert).[10] Tevens bestaan er 

longkanker-specifieke instrumenten, waaronder de EORTC-QLQ Lung Cancer 13 (-

LC-13; score 0 tot 100, waarbij 100 de beste kwaliteit van leven representeert)) en 

de Lung Cancer Symptom Scale Average Symptom Burden Index (LCSS ASBI; score 

0 tot 100, waarbij 100 de hoogste de hoogste symptoomlast representeert). 

 

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

3L-UI is 0,08 voor kanker op basis van UK-index scores.[11] Het minimale klinische 

relevante verschil voor de EQ-5D-3L-VAS is 7 punten voor longkanker.[11] Voor de 

EORTC-QLQ-C30 en de EORTC-QLQ-LC-13 wordt een verschil van 10 punten gezien 

door patiënten als klinisch relevant effect in perceptie van patiënten op lichamelijk, 

emotioneel en sociaal functioneren.[12] Bij de LCSS-ASBI wordt een verschil van 10 

punten als klinisch relevant beschouwd.[13] 

 

Ernstige ongunstige effecten  

Ernstige ongunstige effecten zijn een cruciale uitkomstmaat. Hiervoor  

analyseren we de incidentie van ernstige interventie-gerelateerde ongunstige  

effecten.  

 

Klinische relevantiegrens: er is geen minimaal klinisch relevant verschil voor de  

incidentie van ernstige interventie-gerelateerde ongunstige effecten gedefinieerd.  

 

Percentage stakers vanwege ongunstige effecten  

Het staken van de studie vanwege ongunstige effecten is tevens een cruciale  

uitkomstmaat.  

 

Klinische relevantiegrens: er is geen minimaal klinisch relevant verschil  

gedefinieerd.  

 

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

ontbreekt, hanteert Zorginstituut Nederland de default grenswaarde van 0,5 meer of 
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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 juli 2022 een literatuursearch gedaan naar publicaties over 

pralsetinib, PPP of docetaxel bij volwassen patiënten met RET-fusie positief 

gevorderd NSCLC. De exacte zoekstrategie is weergegeven in bijlage 1. 

 

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

productkenmerken (SmPC) van het registratiedossier en de European Public 

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

 

2.3 Selectiecriteria 

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

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

artikelen bekeken.  

 

Het volgende inclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

- Gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met pralsetinib of PPP als 

eerstelijnsbehandeling bij volwassenen met (RET-fusie positief) gevorderd 

NSCLC; 

- Gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met pralsetinib of docetaxel als 

tweedelijnsbehandeling bij volwassenen met (RET-fusie positief) gevorderd 

NSCLC. 

- Indien gerandomiseerd of gecontroleerd onderzoek niet voor handen is, is ook 

gezocht naar enkelarmige trials en/of observationeel onderzoek. 

 

Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

- Congresbijdragen; 

- Beschouwende artikelen (expert opinies, niet-systematische reviews); 

- Case reports. 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteert in 64 referenties, waarvan 6 gepubliceerde studies 

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

selectieproces weer.  

 

 
 

Er zijn vijf artikelen geïncludeerd op basis van de literatuursearch: 

- Een publicatie van Gainor et al. (2021) en een publicatie van Griesinger et al. 

(2022) waarin de werkzaamheid en veiligheid van pralsetinib bij RET-fusie 

positief NSCLC werd onderzocht (ARROW studie).[14, 15] 

- Een publicatie van Popat et al. (2022) waarin pralsetinib indirect is vergeleken 

met real-world data (Flatiron Health database) bij gevorderde NSCLC.[16] 

- Een publicatie van Gandhi et al. (2018) en een publicatie van Gadgeel et al. 

(2020) waarin de effectiviteit en veiligheid van pembrolizumab in combinatie 

met platinumbevattende chemotherapie bij gevorderde NSCLC werd onderzocht 

(KEYNOTE-189 studie).[17, 18] 

- Een publicatie van Rittmeyer et al. (2017) waarin de effectiviteit en veiligheid 

van atezolizumab ten opzichte van docetaxel bij gevorderde NSCLC werd 

onderzocht (OAK studie).[19]  

 

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

De geïncludeerde richtlijnen en overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 3. 

 

De EPAR van pralsetinib is additioneel toegevoegd aan de analyse.  
  

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 61) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 3) 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 64) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 64) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 6) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 58) 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 6) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n = 0) 
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3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

ARROW studie - pralsetinib [Gainor et al. (2021), Griesinger et al. (2022)][5, 14, 15] 

De werkzaamheid en veiligheid van pralsetinib is onderzocht in een fase I/II, 

multicenter, open-label, enkelarmige studie (ARROW studie). De studie betrof een 

basket trial waarin 9 cohorten van patiënten met gevorderde solide tumoren werden 

geïncludeerd. De relevante patiëntenpopulatie betreft cohort 2 waarin patiënten met 

RET-fusie positieve NSCLC, niet eerder behandeld voor gemetastaseerde ziekte 

(eerstelijnsbehandeling) werden geïncludeerd en cohort 1 en 8 waarin patiënten met 

RET-fusie positieve NSCLC, voorheen behandeld met (platinumbevattende) 

chemotherapie (tweedelijnsbehandeling) werden geïncludeerd, waarvan cohort 8 

specifiek in China alleen was. 

 

Belangrijkste inclusiecriteria in de ARROW studie was de aanwezigheid van een RET-

fusie positieve solide gevorderde inoperabele longtumor, meetbare ziekte volgens 

RECIST v1.1 en een Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance 

status (PS) van 0 of 1. Andere oncogene driver mutaties (zoals ALK-translocaties of 

EGFR-mutaties) mochten niet aanwezig zijn in de tumor. In de fase 2 studie werden 

alle patiënten behandeld met een dagelijkse orale dosis van 400 mg in een cyclus 

van 28 dagen. Tot de laatste data cut-off (6 november 2020), werden 281 patiënten 

met RET-fusie positieve NSCLC behandeld. Om een passende beoordeling van de 

respons mogelijk te maken, diende de behandeling op of voor 22 mei 2020 

begonnen te zijn om geïncludeerd te worden in de werkzaamheidsdataset. In totaal 

werden 233 patiënten geïncludeerd in de effectiviteitsanalyse (verdeeld over de 3 

cohorten), waarvan 158 patiënten reeds systemische behandeling hadden 

ontvangen en 75 patiënten die niet eerder werden behandeld. De totale 

veiligheidsanalyse bestond uit 281 patiënten die de aanbevolen fase 2 dosis van 400 

mg hebben ontvangen.  

 

Het primaire eindpunt was het objectieve responspercentage (ORR) en de duur van 

de objectieve respons, beoordeeld door een blinded independent central review 

(BICR) volgens RECIST v1.1. De belangrijkste secundaire eindpunten waren 

progressievrije overleving en algehele overleving. PFS werd gedefinieerd als de tijd 

van de eerste pralsetinib-dosering tot ziekteprogressie of dood. OS is gedefinieerd 

als de tijd van de eerste pralsetinib-dosering tot dood. De EPAR en Giesinger et al. 

2022 rapporteren de gegevens van de data cut-off van 6 november 2020. De 

algehele mediane follow-up duur in de totale studiepopulatie was 17,1 maanden 

vanaf ontvangst van de eerste dosis. Daarnaast is een Clinical Study Report (CSR) 

beschikbaar met een data cut-off van 4 maart 2022. Dit betreft de gegevens van 

281 NSCLC patiënten met een RET-genfusie, waarvan 116 patiënten pralsetinib 

ontvingen als eerstelijnsbehandeling en 165 patiënten pralsetinib ontvingen in de 

tweede- of latere behandellijn. De algehele mediane follow-up van deze 281 

patiënten was 26,8 maanden. 

 

Vergelijking met de eerstelijns standaardbehandeling 

KEYNOTE-189 studie - PPP [Gandhi et al. 2018 en Gadgeel et al. 2020][17, 18] 

De effectiviteit en veiligheid van pembrolizumab in combinatie met pemetrexed en 

platinumbevattende chemotherapie (PPP) werd onderzocht in een multicenter, 

gerandomiseerd, actief gecontroleerd, dubbelblind onderzoek (KEYNOTE-189 

studie). De belangrijkste inclusiecriteria waren gemetastaseerde niet-plaveiselcel 

NSCLC, geen eerdere systemische behandeling voor gemetastaseerde NSCLC en 

geen EGFR-mutatie of ALK-translocatie. Patiënten werden gerandomiseerd (2:1) om 

een van de volgende regimes te krijgen: 

- Pembrolizumab 200 mg met pemetrexed 500 mg/m2 en, naar keuze van de 

onderzoeker, cisplatine 75 mg/m2 of carboplatine AUC 5 mg/ml/min 

intraveneus elke 3 weken gedurende 4 cycli gevolgd door pembrolizumab 200 
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mg en pemetrexed 500 mg/m2 intraveneus elke 3 weken (n=410) 

- Placebo met pemetrexed 500 mg/m2 en, naar keuze van de onderzoeker, 

cisplatine 75 mg/m2 of carboplatine AUC 5 mg/ml/min intraveneus elke 3 

weken gedurende 4 cycli gevolgd door placebo en pemetrexed 500 mg/m2 

intraveneus elke 3 weken (n=206) 

 

De primaire uitkomstmaat waren OS en PFS zoals vastgesteld door BICR middels 

RECIST v1.1. Secundaire eindpunten waren ORR en duur van de respons. De studie 

had een mediane follow-up in de finale analyse van 18,8 maanden.  

 

Flatiron health database - PPP [Popat et al. 2022][16] 

In de publicatie van Popat et al. 2022 is de relatieve effectiviteit van pralsetinib als 

eerstelijnsbehandeling van RET-fusie positieve NSCLC onderzocht ten opzichte van 

synthetische controlearmen (SCA) uit real-world data (RWD). Het pralsetinib cohort 

bestond uit patiënten die behandeld werden met pralsetinib in de ARROW studie. De 

RWD studiecohorten werden geselecteerd uit twee databases van Flatiron Health-

Foundation Medicine (FMI). De eerste is de Clinico-Genomic Database (CGDB), een 

landgelijke, longitudinale database van elektronische medische dossiers gekoppeld 

aan genomic profiling testen in de Verenigde Staten. Hoewel deze database 

informatie bevat over RET-fusie status, waren slechts 10 patiënten beschikbaar. De 

tweede database voor het selecteren van synthetische controle armen bestond uit 

de enhanced data-mart (EDM) database. Hoewel dit een database betreft met grote 

patiëntenaantallen, bevat het geen informatie over RET-fusie status.  

 

Patiënten uit het pralsetinib cohort en de RWD studiecohorten hadden 

niet-operabele, lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC (gediagnosticeerd 

tussen 1 januari 2011 en 1 september 2019), niet-squameuze histologie en een 

ECOG PS score van 0 of 1 ten tijde van de start van de eerstelijnsbehandeling. Voor 

de indirecte vergelijking tussen pralsetinib en het EDM cohort waarbij patiënten 

behandeld werden met pembrolizumab en chemotherapie (pemetrexed en 

carboplatine) waren 1379 patiënten beschikbaar: 109 in het pralsetinib cohort en   

1270 in het pembrolizumab met chemotherapie EDM cohort. Om te corrigeren voor 

baseline karakteristieken tussen het pralsetininb cohort en de RWD cohorten werd 

gebruik gemaakt van inverse probability of treatment weighting (IPTW). De effective 

sample size van de pembrolizumab en chemotherapie groep was 217. Additionele 

sensitiviteitsanalyses zijn uitgevoerd om de impact van missende data, metastasen 

en slechtere uitkomsten in RWD te bekijken.  

 

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

lijken, kan middels het toepassen van een weging (propensity score) het effect van 

randomiseren worden nagebootst. Patiënten uit het Flatiron EDM cohort wegen dan 

zwaarder mee (een hogere propensity score) als zij wat betreft prognose meer op 

de ARROW 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, rookgeschiedenis, 

ECOG performance score, tijd sinds initiële diagnose tot eerste dosis, stadium bij 

initiële diagnose, ras/etniciteit en hersenmetastasen. De gekozen methode voor het 

doorvoeren van de correctie in de effectschattingen was de average treatment effect 

among the treated.  

 

Vergelijking met de tweedelijns standaardbehandeling 

OAK studie - docetaxel [Rittmeyer et al. (2017)][19] 

In de gerandomiseerde, open label fase 3 studie (OAK studie) werden patiënten 

geïncludeerd met stadium III/IV plaveiselcel en niet-plaveiselcel NSCLC met ECOG 

performance score 0 of 1, die één of twee eerdere lijnen chemotherapie hadden 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport pralsetinib (Gavreto®) bij de behandeling van volwassen patiënten met 

RET-fusie positief gevorderd niet-kleincellige longkanker (NSCLC) | 28 oktober 2022 

 

2022020642 Pagina 20 van 54 

ontvangen. De eerdere therapie moest een platinumbevattende combinatietherapie 

hebben omvat, en, in geval van een EGFR-mutatie of ALK-translocatie, een 

tyrosinekinaseremmer (TKI). Patiënten werden gerandomiseerd (1:1) naar 

behandeling met atezolizumab of docetaxel. Er werd gestratificeerd op grond van 

PD-L1- expressie, histologie en aantal voorgaande lijnen chemotherapie.  

 

Het primaire eindpunt was OS, secundair onder andere PFS zoals gemeten door de 

onderzoekers. Voor de primaire analyse zijn 850 patiënten geïncludeerd. Een 

protocolamendement heeft de inclusie uitgebreid naar 1300 patiënten om ook 

voldoende power te hebben voor een analyse bij de subgroep patiënten met hoge 

PD-L1-expressie. In dit rapport gaan we uit van de gegevens in de primaire analyse 

met een mediane follow-up van 21 maanden.  

 

Bijlage 4 geeft een overzicht van de baselinekenmerken van de geïncludeerde 

studies. 

 

 

3.3 Gunstige effecten interventie 

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

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

Newcastle Ottawa Scale. 

 

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 

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

 

Indirecte vergelijking pralsetinib en PPP in de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met RET-fusie positief gevorderd NSCLC 

 

Overlevingsduur 

ARROW studie vergeleken met KEYNOTE-189 studie 

Na een mediane follow-up duur van 12,8 maanden (IQR: 9,5 – 18,5) in de ARROW 

studie was de mediane OS nog niet bereikt in patiënten behandeld met pralsetinib 

die niet eerder behandeld werden met systemische therapie (data cut-off november 

2020). Op dat moment was 16% van de 75 patiënten overleden. In de KEYNOTE-

189 studie was de mediane OS 22,0 maanden (95% BI: 19,5 – 25,5) in de 410 

patiënten behandeld met PPP.  

 

De mediane follow-up voor progressievrije overleving was 9,2 maanden (IQR: 8,6 – 

11,0) in de ARROW studie. De mediane PFS was 13,0 maanden (95% BI: 9,1 – niet 

bereikt) in patiënten behandeld met pralsetinib. In de KEYNOTE-189 studie was de 

mediane PFS 9,0 maanden (95% BI:8,1 – 9,9) in patiënten behandeld met PPP bij 

een mediane follow-up van 23 maanden. Dit betreft een absoluut verschil van 4,0 

maanden op basis van de geschatte PFS in een naïeve vergelijking. 

 

De gepubliceerde OS en PFS gegevens (data cut-off november 2020) van pralsetinib 

bij patiënten met RET-fusie positieve gevorderde NSCLC die geen eerdere 

systemische therapie hebben ontvangen zijn immatuur. De mediane OS is nog niet 

bereikt in de ARROW studie. Voor PFS wordt in deze studie uitgegaan van een 
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geschatte mediane PFS. Het is daarom onduidelijk hoe de medianen uit de 

verschillende studies zich tot elkaar verhouden. Omdat er geen relatieve of absolute 

verschillen te berekenen zijn, is er sprake van onnauwkeurigheid van de 

vergelijking.  

 

Ook in het CSR met een data cut-off van maart 2022 is bij een mediane follow-up 

duur van 22,1 maanden (IQR: 19,4 – 24,5) de mediane algehele overleving (OS) 

nog niet bereikt. Wel werd de ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval 

bereikt (95% BI: 31,9 – niet bereikt). Er waren in deze groep 35 sterfgevallen 

opgetreden bij 116 patiënten ten tijde van de data cut-off. Bij een mediane follow-

up duur van 21,9 maanden (IQR: 18,5 – 23,4) werd een mediane PFS van 12,1 

maanden (95% BI: 9,2 – 16,5) gerapporteerd. Dit betreft een absoluut verschil van 

2,9 maanden op basis van een naïeve vergelijking. 

 

Vanwege de naïeve indirecte vergelijking waarbij gebruik wordt gemaakt van 

observationele data (enkelarmige studie van pralsetinib vergeleken met één 

behandelarm uit de studie van PPP), is er sprake van een zeer ernstig risico op bias. 

In deze indirecte vergelijking is niet voor confounders/prognostische factoren 

gecorrigeerd. De behandelgroepen uit de klinische studies verschillen tevens in 

baselinekarakteristieken. Het percentage patiënten van 65 jaar en ouder was 45% 

tegenover 52%, het percentage mannen was 52% tegenover 62%, het percentage 

patiënten met hersenmetastasen was 33% tegenover 18% en het percentage 

patiënten dat nooit heeft gerookt was 55% tegenover 18% voor in respectievelijk de 

ARROW en KEYNOTE-189 studie. Deze verschillen hangen samen met het feit dat de 

KEYNOTE-189 studie patiënten zijn geïncludeerd die geen mutatie hadden in 

oncogene driver genen (de zogenaamde ‘wild type’ tumoren). Het belangrijkste 

inclusiecriterium van de ARROW studie was het hebben van RET-fusie positief 

gevorderd NSCLC. Het is onduidelijk welke richting het effect op gaat als rekening 

wordt gehouden met bovenstaande factoren, waardoor het bovengenoemde 

absolute verschil in PFS zeer onzeker is. De bovengenoemde punten leiden tot een 

zeer lage kwaliteit van bewijs.  

 

ARROW studie vergeleken met real-world data (Flatiron EDM) 

Na het corrigeren voor verschillen in baseline karakteristieken door middel van 

IPTW, waren de volgende predictoren in balans tussen het pralsetinib cohort en het 

EDM pembrolizumab met chemotherapie cohort: leeftijd, rookgeschiedenis, 

etniciteit, geslacht, ECOG PS, tijd sinds initiële diagnose, en stadium bij diagnose. 

Voor hersenmetastasen was er nog sprake van (residual) disbalans. Na deze 

correctie bestond de effective sample size uit 217 van de 1270 patiënten (17%) in 

het EDM cohort. Voor algehele overleving werd een hazard ratio van 0,36 (95% BI: 

0,21 – 0,64) gerapporteerd voor pralsetinib ten opzichte van PPP. De mediane OS 

was nog niet bereikt in het pralsetinib cohort. De mediane OS van patiënten 

behandeld met PPP was 15,7 maanden (betrouwbaarheidsinterval niet 

gerapporteerd). Voor progressievrije overleving werd een hazard ratio van 0,5 (95% 

BI: 0,36 – 0,7) gerapporteerd. De mediane PFS was 11 maanden in het pralsetinib 

cohort tegenover 6 maanden in het EDM cohort behandeld met PPP. De 

betrouwbaarheidsintervallen rondom de mediane PFS zijn niet gerapporteerd.  
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De OS gegevens van pralsetinib bij patiënten met RET-fusie positieve gevorderde 

NSCLC die geen eerdere systemische therapie hebben ontvangen zijn immatuur. Het 

is daarom onduidelijk hoe de medianen uit de verschillende studies zich tot elkaar 

verhouden. Hoewel er voor OS een statistisch significante HR is gerapporteerd, is 

het absolute effect onbekend. Ook is de onzekerheid rondom de mediane 

Figuur 3. Kaplan-Meier curve voor algehele overleving voor de 
vergelijking van pralsetinib en pembrolizumab met chemotherapie 

Figuur 4. Kaplan-Meier curve voor progressievrije overleving 
voor de vergelijking van pralsetinib en pembrolizumab 
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overlevingsduur niet gerapporteerd. Vanwege het ontbreken van de 

betrouwbaarheidsintervallen rondom de mediane PFS kan niet worden vastgesteld of 

het absolute verschil in mediane PFS voldoet aan de klinische relevantiegrens voor 

PFS die volgens de PASKWIL criteria wordt gehanteerd bij het vergelijken van 

enkelarmige studies. Daarnaast zijn de gegevens over OS en PFS gebaseerd op een 

klein patiëntenaantal. In de risk tabel van figuur 3 valt te zien dat er bij 10 

maanden follow-up voor OS slechts 37 patiënten ‘at risk’ zijn in het pralsetinib 

cohort en 50 patiënten in het EDM cohort. Voor PFS zijn er slechts respectievelijk 25 

en 26 patiënten at risk (ten tijde van de mediane PFS; figuur 4). De kleine 

patiëntenaantallen leiden tot een grote onzekerheid rondom de gepresenteerde 

medianen. 

 

Vanwege de indirecte vergelijking waarbij gebruik wordt gemaakt van 

observationele data (enkelarmige studie van pralsetinib vergeleken met 

observationele gegevens uit de Flatiron health database van patiënten die 

behandeld zijn met PPP), is er sprake van een zeer ernstig risico op bias. In de 

studie zijn sensitiviteitsanalyses met betrekking tot missende data, aanwezigheid 

van hersenmetastasen en een slechtere uitkomst in RWD cohorten. Deze analyses 

gaven geen aanleiding tot afwijkende resultaten dan gerapporteerd in figuur 3 en 

figuur 4. De bovengenoemde punten leiden tot een zeer lage kwaliteit van bewijs.  

 

Gradeconclusie: Het is onduidelijk of pralsetinib een klinisch relevant effect heeft op 

algehele overleving en progressievrije overleving (bewijs van zeer lage kwaliteit).  

 

Kwaliteit van leven 

Kwaliteit van leven gegevens zijn niet gerapporteerd in zowel de publicatie over de 

ARROW studie als de EPAR van pralsetinib.  

 

Gradeconclusie: Het effect van pralsetinib op kwaliteit van leven is onbekend. Dit 

omdat het bewijs ontbreekt voor deze uitkomstmaat.  

 
 

Indirecte vergelijking pralsetinib en docetaxel in de 

tweedelijnsbehandeling van volwassen patiënten met RET-fusie positief 

gevorderd NSCLC 

 

Overlevingsduur 

ARROW studie vs. OAK studie 

Na een mediane follow-up duur van 20,1 maanden (IQR: 12,3 – 24,7) in de ARROW 

studie was de mediane OS nog niet bereikt in patiënten behandeld met pralsetinib 

die reeds behandeld werden met systemische therapie (data cut-off november 

2020). Op dat moment was 29% van de 158 patiënten overleden. In de OAK studie 

was de mediane OS 9,6 maanden (95% BI: 8,6 – 11,2) in de 425 patiënten 

behandeld met docetaxel.  

 

De mediane follow-up voor progressievrije overleving was 18,4 maanden (IQR: 13,1 

– 19,8) in de ARROW studie. De geschatte mediane PFS op basis van Kaplan-Meier 

was 16,4 maanden (95% CI: 10,7 – 24,1) bij patiënten behandeld met pralsetinib. 

In de OAK studie was de mediane PFS 4,0 maanden (95% BI: 3,3 – 4,2) in 

patiënten behandeld met docetaxel bij een mediane follow-up van 21 maanden. Dit 

betreft een absoluut verschil van 7,4 maanden op basis van de geschatte PFS in een 

naïeve vergelijking.  

 

De OS gegevens van pralsetinib bij reeds voorbehandelde patiënten met RET-fusie 

positieve gevorderde NSCLC zijn immatuur (op basis van de data cut-off van 
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november 2020). De gepresenteerde gegevens over OS en PFS zijn gebaseerd op 

Kaplan-Meier schattingen, de geobserveerde waardes zijn nog niet toereikend om te 

analyseren.[5] De follow-up in de ARROW studie is nog lopend.  

 

In het CSR met een data cut-off van maart 2022 was bij een mediane follow-up 

duur van 29,4 maanden (IQR: 27,7 – 35,0) de mediane OS 44,3 maanden (95% BI: 

27,8 – niet bereikt). Er waren in deze groep 65 sterfgevallen opgetreden bij 165 

patiënten ten tijde van de recente data cut-off. Bij een mediane follow-up duur van 

29,3 maanden (IQR: 26,1 – 34,9) werd een mediane PFS van 16,2 maanden (95% 

BI: 11,7 – 22,1) gerapporteerd. 

 

Vanwege de naïeve indirecte vergelijking waarbij gebruik wordt gemaakt van 

observationele data (enkelarmige studie van pralsetinib vergeleken met één 

behandelarm uit de OAK studie), is er sprake van een zeer ernstig risico op bias. In 

deze indirecte vergelijking is niet voor confounders/prognostische factoren 

gecorrigeerd. De behandelgroepen uit de klinische studies pralsetinib (ARROW) en 

docetaxel (OAK) verschillen tevens in baselinekarakteristieken. Een belangrijke 

tekortkoming die hiermee samenhangt is het ontbreken van (informatie over) RET-

fusie status in de vergelijkende arm. Het percentage patiënten van 65 jaar en ouder 

was 34% tegenover 49%, het percentage mannen was 45% tegenover 61%, het 

percentage tumoren met het histologische type adenocarcinoom was 95% 

tegenover 74%, het percentage patiënten dat nooit heeft gerookt was 66% 

tegenover 17% voor in respectievelijk de ARROW en OAK studie. Ook verschilde het 

aantal voorafgaande systemische behandelingen. Patiënten in de ARROW studie 

hadden meer voorbehandeling gehad (mediaan 2 behandelingen) ten opzichte van 

de patiënten in de OAK studie (75%had 1 voorafgaande behandeling ontvangen). 

Het is onduidelijk welke richting het effect op gaat als rekening wordt gehouden met 

bovenstaande factoren, waardoor het bovengenoemde absolute verschil in PFS zeer 

onzeker is. De bovengenoemde punten leiden tot een zeer lage kwaliteit van bewijs. 

 

Gradeconclusie: Het is onduidelijk of pralsetinib een klinisch relevant effect heeft op 

algehele overleving en progressievrije overleving (bewijs van zeer lage kwaliteit).  

 

Kwaliteit van leven 

Kwaliteit van leven gegevens zijn niet gerapporteerd in zowel de publicatie over de 

ARROW studie als de EPAR van pralsetinib.  

 

Gradeconclusie: Het effect van pralsetinib op kwaliteit van leven is onbekend. Dit 

omdat het bewijs ontbreekt voor deze uitkomstmaat.  

 

 

3.3.1 Overige overwegingen 

Een belangrijke tekortkoming van de registratiestudie van pralsetinib is het 

enkelarmige design. Er is niet vergeleken met een actieve behandelarm, waardoor 

de tijdsafhankelijke eindpunten PFS en OS niet te interpreteren zijn. Daarnaast zijn 

de patiëntenaantallen in de registratiestudie beperkt. Ondanks deze beperkingen is 

getracht een indirecte vergelijking met de standaardbehandelingen PPP en docetaxel 

te maken. Alhoewel er dankzij het beschikbaar komen van additionele follow-up 

gegevens in het CSR nu gegevens over meer patiënten beschikbaar zijn, blijft de 

relatieve effectiviteit zeer onzeker.   

 

 

Belangrijkste inclusiecriterium van de ARROW studie is het hebben van een RET-

fusie positief gevorderd NSCLC. Het is echter onduidelijk of RET fusie een 

prognostische waarde heeft. Enkele studies suggereren dat er geen verschil is in OS 
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en PFS tussen patiënten met en zonder RET-fusie positieve NSCLC.[20, 21] De 

patiënten uit de ARROW studie zijn vergeleken met patiënten uit de KEYNOTE-189 

en OAK studie, waarin patiënten zijn geïncludeerd die geen mutatie hadden in 

oncogene driver genen (de zogenaamde ‘wild type’ tumoren). Er bestaan echter 

verschillen in de karakteristieken van patiënten met RET-fusie positieve tumoren 

vergeleken met wild type tumoren. RET-fusie positieve tumoren zijn vaker niet-

squameus, de patiënten over het algemeen jonger bij diagnose en hebben vaak 

nooit gerookt. De baseline karakteristieken in de verschillende studies zijn niet gelijk 

tussen de verschillende patiëntengroepen in de indirecte vergelijkingen, waardoor 

de gepresenteerde (naïeve) indirecte vergelijkingen voorzichtig dienen te worden 

geïnterpreteerd.  

 

Pralsetinib is voor de eerstelijnsindicatie vergeleken met de huidige 

standaardbehandeling bij gevorderde NSCLC (de combinatiebehandeling PPP). 

Vanwege zeer ernstig risico op bias in de naïeve indirecte vergelijking met de 

KEYNOTE-189 studie en de indirecte vergelijking met real-world data uit de Flatiron 

database, is een uitspraak doen over het relatieve effect op (progressievrije) 

overleving niet goed mogelijk. Het Zorginstituut concludeert daarom dat er 

onvoldoende gegevens zijn om het relatieve verschil in (progressievrije) overleving 

tussen pralsetinib en PPP bij patiënten met RET-fusie positieve NSCLC te 

beoordelen. Een direct-vergelijkende studie, zoals de door de EMA verplicht gestelde 

open label, fase 3 studie (AcceleRET) waarin pralsetinib direct wordt vergeleken met 

de standard of care (platinumbevattende chemotherapie met of zonder 

pembrolizumab) bij patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde RET-fusie 

positieve NSCLC (NCT04222972), zal in staat zijn om het effect van pralsetinib ten 

opzichte van de standaardbehandeling aan te kunnen tonen. Voor deze studie 

worden 226 patiënten geïncludeerd. Het primaire eindpunt is PFS. Naast 

overlevingsgegevens zullen ook kwaliteit van leven data worden verzameld. Het 

klinische onderzoeksrapport moet voor 31 december 2026 bij de EMA worden 

ingediend.[5]  

 

Uit de indirecte vergelijkingen in deze beoordeling volgt dat er zeer laag vertrouwen 

is in de effectiviteit op de cruciale uitkomsten overleving (gemeten door middel van 

mediane OS en PFS). Indien er sprake is van bewijs voortkomend uit enkelarmige 

studies en de relatieve effectiviteit voor OS, PFS en kwaliteit van leven kan niet met 

voldoende vertrouwen indirect worden vastgesteld, kan het Zorginstituut in 

specifieke situaties de algehele responskans (ORR) in combinatie met de duur van 

de respons (DoR) meenemen als cruciale uitkomstmaat. In de voorliggende 

beoordeling wordt ORR in combinatie met DoR niet meegenomen als 

surrogaatuitkomstmaat voor overleving, omdat een gerandomiseerde studie met 

patiëntrelevante uitkomstmaten, zoals de OS, haalbaar is. Daarom is onderzoek wat 

resulteert in meer vertrouwen in het bewijs vereist.  
 
 

3.4 Ongunstige effecten 

De totale veiligheidspopulatie voor de in de SmPC van pralsetinib beschreven 

ongunstige effecten zijn gebaseerd op in totaal 528 patiënten, waaronder 281 

patiënten met gevorderde NSCLC evenals patiënten met andere solide tumoren 

(waaronder schildklierkanker met RET-fusie en medullaire schildklierkanker met 

RET-mutatie), die pralsetinib in een aanvangsdosis van 400 mg kregen. Er zijn geen 

klinisch relevante verschillen in het veiligheidsprofiel waargenomen tussen de 

indicaties. 

 

De meest voorkomende bijwerkingen in de NSCLC patiënten in de ARROW studie 

(data cut-off november 2020)waren: anemie (45,9%), verhoogd ASAT (46,0%), 
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obstipatie (38,6%), hypertensie (31,3%), verhoogd ALAT (29,2%), vermoeidheid 

(32,6%), en vermoeidheid (23,6%). De meest voorkomende ernstige bijwerkingen 

waren: anemie (16,4%), hypertensie (16,0%), verlaagd aantal neutrofielen 

(12,8%) en neutropenie (10,7%). De gegevens uit de CSR met data cut-off maart 

2022 zijn in lijn met de reeds publiceerde gegevens. In Tabel 2 zijn de ongunstige 

effecten van pralsetinib en de standaardbehandelingen PPP en docetaxel 

weergegeven.   
 

Tabel 2. Ongunstige effecten van pralsetinib vergeleken met PPP of docetaxel bij 

patiënten met volwassen patiënten met RET-fusie positief gevorderd NSCLC 

 pralsetinib PPP  docetaxel 

meest 

frequent 

(≥10%) 

Pneumonie, urineweginfectie, 

anemie, neutropenie, 

leukopenie, lymfopenie, 

thrombocytopenie, 

hypocalciëmie hyperfosfatemie 

hypoalbuminemie 

hypofosfatemie, hyponatriëmie, 

smaakstoornis, hoofdpijn, 

hypertensie, bloedingen, 

hoesten, dyspneu, 

pneumonitis, obstipatie, 

diarree, droge mond, 

misselijkheid, buikpijn, 

braken, verhoogd ASAT, 

verhoogd ALAT, 

hyperbilirubinemie, 

huiduitslag, pijn van het 

skeletspierstelsel, verhoogd 

creatinefosfokinase, 

vermoeidheid, oedeem, 

pyrexie, verhoogd creatinine, 

verhoogd alkalische fosfatase 

neutropenie, anemie, 

trombocytopenie, 

lymfopenie, hypothyreoïdie, 

hypokaliëmie, 

verminderde eetlust, insomnia, 

perifere neuropathie, 

hoofdpijn, duizeligheid, 

dysgeusie, dyspneu, hoest, 

misselijkheid, diarree, 

braken, buikpijn, obstipatie, 

alopecia, huiduitslag, pruritus, 

artralgie, 

skeletspierstelselpijn, 

myositis, vermoeidheid, 

asthenie, pyrexie, oedeem, 

verhoogd ALAT, verhoogd 

ASAT 

infecties, neutropenie, 

anemie, trombocytopenie, 

anorexia, neuropathie, 

misselijkheid, stomatitis, 

braken, diarree, alopecia, 

huidreactie, asthenie 

ernstig 

(graad ≥3,  

>2%) 

Pneumonie, anemie, 

neutropenie, leukopenie, 

lymfopenie, thrombocytopenie, 

hypocalciëmie, hypofosfatemie, 

hyponatriëmie, hypertensie, 

bloedingen, dyspneu, 

pneumonitis, diarree, verhoogd 

ASAT, verhoogd ALAT, pijn van 

het skeletspierstelsel, 

creatinefosfokinase verhoogd, 

vermoeidheid 

Niet gespecificeerd infecties, neutropenie, 

anemie, neuropathie, 

misselijkheid, asthenie, 

Vetgedrukte ongunstige effecten komen voor bij behandeling met zowel pralsetinib als PPP of 

docetaxel.  

 

Incidentie interventiegerelateerde graad 3-5 ongunstige effecten 

De mediane behandelduur in de veiligheidspopulatie van 281 patiënten met RET-

fusie positieve NSCLC was 7,9 maanden (IQR: 0,3 – 28,4) in de ARROW studie. 264 

van de 281 patiënten (94,0%) ervaarden een interventiegerelateerd ongunstig 

effect. Bij 69 van de 281 patiënten (24,6%) trad een ernstig interventiegerelateerd 

ongunstige effect op (data cut-off november 2020). In de CSR met data cut-off 
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maart 2022 werd gerapporteerd dat 84 van de 281 patiënten (29,9%) een ernstig 

interventiegerelateerd ongunstig effect ervaarden. De meest voorkomende ernstige 

interventiegerelateerde ongunstige effecten waren pneumonitis (5,3%), anemie 

(5,0%) en pneumonie (5,0%). 

Bij 155 van de 281 patiënten (55,2%) trad een ernstig interventiegerelateerd graad 

3-5 ongunstig effect op (data cut-off november 2020). De meest voorkomende 

graad 3-5 ongunstige effecten waren neutropenie (19%), hypertensie (11%), 

anemie (10%) en verminderd aantal witte bloedcellen (6%). Bij twee van de 281 

patiënten (<1%) leidde een interventiegerelateerd ongunstig effect tot de dood. In 

de CSR met data cut-off maart 2022 werd gerapporteerd dat 166 van de 281 

patiënten (59,1% een ernstig interventiegerelateerd graad 3-5 ongunstig effect 

ervaarden. Er werden geen veiligheidsgegevens gerapporteerd uitgesplitst naar 

patiënten die nog geen behandeling voor gevorderde NSCLC hadden ontvangen en 

patiënten die reeds werden behandeld voor gevorderde NSCLC. Vanwege het 

ontbreken van deze gegevens wordt de indirecte vergelijking voor de eerstelijns- en 

tweedelijns standaardbehandeling niet opgesplitst.  

  

In de veiligheidspopulatie van 405 patiënten met gevorderde NSCLC die werden 

behandeld met PPP in de KEYNOTE-189 studie ervaarden 106 van de 405 patiënten 

(26,6%) een ernstig interventiegerelateerd ongunstig effect op. De meest 

voorkomende ernstige interventiegerelateerde ongunstige effecten waren febriele 

neutropenie (5,2%), trombocytopenie (3,2%), diarree (3,0%), pneumonitis (2,7%) 

en anemie (2,2%). Bij 196 patiënten (48,4%) trad een interventiegerelateerd graad 

3-5 ongunstig effect op.[22] De meest voorkomende graad 3-5 ongunstige effecten 

waren immuun gemedieerde bijwerkingen (10,9%), pneumonitis (3,0%) en ernstige 

huidreacties (2,2%). Bij 8 van de 405 patiënten (2,0%) leidde een 

interventiegerelateerd ongunstig effect tot dood. 

 

In de veiligheidspopulatie van 578 patiënten met gevorderde NSCLC die werden 

behandeld met docetaxel in de OAK studie ervaarden 496 patiënten (86%) een 

interventiegerelateerd ongunstig effect. Er traden ernstige interventiegerelateerde 

ongunstige effecten op bij 181 van de 578 patiënten (31%) op in de docetaxel arm; 

er werd niet gespecificeerd welk aandeel gerelateerd was aan de interventie. Bij 247 

van de 578 patiënten (43%) trad een ernstig interventiegerelateerd graad 3-4 

ongunstig effect op. Bij 1 van de 578 patiënten (<1%) leidde een 

interventiegerelateerd ongunstig effect tot dood. 

 

Vanwege de naïeve indirecte vergelijkingen waarbij gebruik wordt gemaakt van 

observationele data (enkelarmige studie van pralsetinib vergeleken met één 

behandelarm uit de KEYNOTE-189 studie van PPP en één behandelarm uit de OAK 

studie van docetaxel), is er sprake van een zeer ernstig risico op bias. Het is niet 

goed mogelijk om een relatief of absoluut effect te schatten op basis van de 

beschikbare gegevens. Daarnaast zijn er verschillen in baseline 

karakteristieken/prognostische factoren tussen de verschillende cohorten, die een 

invloed kunnen hebben op het aantal ernstige ongunstige effecten (leeftijd, 

rookgeschiedenis, aantal voorafgaande behandelingen).  

 

Zoals aangegeven zijn de veiligheidsgegevens van pralsetinib niet uitgesplitst naar 

patiënten die nog geen behandeling voor gevorderde NSCLC hadden ontvangen en 

patiënten die reeds werden behandeld voor gevorderde NSCLC. In de EPAR wordt 

vermeld dat voor het grootste deel het lijkt dat het totale aandeel ongunstige 

effecten (waaronder alle ongunstige effecten, ernstige graad 3-5 ongunstige 

effecten en ongunstige effecten die leiden tot permanente stopzetting van de 

behandeling) iets hoger was in de subpopulatie van voorbehandelde patiënten 

(n=165) in vergelijking met niet eerder behandelde patiënten (n=116) in de 
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veiligheidspopulatie van de ARROW studie.  

 

Gradeconclusie: Het is onduidelijk of pralsetinib een klinisch relevant effect heeft op 

het aantal interventiegerelateerde graad 3-5 ongunstige effecten (bewijs van zeer 

lage kwaliteit). 

 

Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 

Bij 126 van de 281 patiënten (44,8%) werd de pralsetinib dosering verlaagd 

vanwege een ongunstig effect en bij 190 van de 281 patiënten (67,6%) werd 

behandeling met pralsetinib vanwege ongunstige effecten tijdelijk onderbroken in de 

ARROW studie. 55 van de 281 patiënten (19,6%) staakten de behandeling 

permanent vanwege een ongunstig effect (data cut-off november 2020). De meest 

frequente ongunstige effecten die tot het staken van de behandeling leidden waren 

pneumonitis (1,9%), pneumonie (1,7%) en sepsis (<1%). In de CSR met data cut-

off maart 2022 wordt gerapporteerd dat 68 van de 281 patiënten (24,2%) de 

behandeling met pralsetinib staakten. 

 

In de KEYNOTE-189 studie werd bij 136 van 405 patiënten (33,6%) de behandeling 

gestaakt vanwege ongunstige effecten. Dit betreft het staken met één of meerdere 

componenten van de combinatiebehandeling PPP. In de EPAR werd gespecifieerd dat 

24 patiënten (5,9%) staakten met de gehele behandeling en 112 patiënten (27,7%) 

met één of meerdere componenten van de combinatiebehandeling PPP, op basis van 

interim analyses.[22] 

 

In de OAK studie leidde behandeling met docetaxel bij 210 van de 578 patiënten 

(36%) tot een dosisaanpassing, vertraging of onderbreking van de behandeling. 108 

van de 578 patiënten (19%) staakten de behandeling permanent vanwege een 

ongunstig effect. 

 

Zoals reeds aangegeven bij de uitkomstmaat ernstige interventiegerelateerde 

ongunstige effecten is er sprake van een zeer ernstig risico op bias vanwege de 

naïeve indirecte vergelijkingen waarbij gebruik wordt gemaakt van observationele 

data (enkelarmige studie van pralsetinib vergeleken met één behandelarm uit de 

KEYNOTE-189 studie van PPP en één behandelarm uit de OAK studie van docetaxel), 

is er sprake van een zeer ernstig risico op bias. Het is niet goed mogelijk om een 

relatief of absoluut effect te schatten op basis van de beschikbare gegevens. 

Daarnaast zijn er verschillen in baseline karakteristieken/prognostische factoren 

tussen de verschillende cohorten, die mogelijk een invloed hebben op het aantal 

ongunstige effecten en als gevolg het staken van de behandeling. Zoals aangegeven 

zijn de veiligheidsgegevens van pralsetinib niet uitgesplitst naar patiënten die nog 

geen behandeling voor gevorderde NSCLC hadden ontvangen en patiënten die reeds 

werden behandeld voor gevorderde NSCLC.  

 

Gradeconclusie: Het is onduidelijk of pralsetinib een klinisch relevant effect heeft op 

het percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten (bewijs van zeer lage 

kwaliteit).  
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3.5 Ervaring 

De ervaring met pralsetinib is weergegeven in Tabel 3. De ervaring met pralsetinib 

is beperkt: in 2021 is het geneesmiddel door de EMA geregistreerd voor de 

Europese markt. 

 

Tabel 3. Ervaring met pralsetinib vergeleken met PPP of docetaxel 

 pralsetinib PPP docetaxel 

beperkt: < 3 jaar op de markt 

of < 100.000 voorschriften 

(niet-chronische 

indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische 

medicatie) 

X   

voldoende: ≥ 3 jaar op de 

markt, en > 100.000 

voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

 X  

ruim: > 10 jaar op de markt   X 

 

 

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 

Pralsetinib kent geen contra-indicaties. Bij PPP is gelijktijdig gebruik van het 

gelekoortsvaccin gecontra-indiceerd. Docetaxel is gecontra-indiceerd bij patiënten 

die bij aanvang van de therapie een neutrofielenaantal van <1.500 cellen/mm3 

hebben of patiënten met ernstige leverfunctiestoornissen. 

 

Specifieke groepen 

Pralsetinib, PPP en docetaxel hebben geen additionele restricties voor specifieke 

subgroepen. 

 

Interacties 

Bij gebruik van pralsetinib moet gelijktijdige toediening van p-gp en/of krachtige 

CYP3A4 remmers of inductoren worden vermeden. PPP en docetaxel hebben 

aanzienlijk meer interacties dan pralsetinib (zie SmPC). 

 

Waarschuwingen en voorzorgen 

Bij gebruik van pralsetinib zijn ernstige, levensbedreigende of fatale gevallen van 

pneumonitis/ILD gemeld, daarnaast kan het transaminasen ernstig verhogen, 

ernstige hypertensie en ernstige bloedingen veroorzaken en het QT-interval 

verlengen. Gebruik van PPP heeft via pembrolizumab kans op (ernstige) 

immuungerelateerde en infusiegerelateerde bijwerkingen.  

 

 

3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van pralsetinib is weergegeven in Tabel 4. In tegenstelling tot 

PPP en docetaxel kent pralsetinib een orale toediening.  

 

Een gevalideerde test is noodzakelijk voor het selecteren van patiënten met RET-
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fusie positief NSCLC.[1] In de Nederlandse richtlijn wordt reeds geadviseerd om alle 

patiënten die in aanmerking komen voor palliatieve systeemtherapie met niet-

squameuze NSCLC, of met squameuze NSCLC die niet of weinig gerookt hebben, te 

testen op genafwijkingen ongeacht de klinische conditie.[23] 

 

Tabel 4. Gebruiksgemak van pralsetinib vergeleken met PPP of docetaxel 

 pralsetinib PPP docetaxel 

Toedieningswijze oraal intraveneus intraveneus 

Toedieningsfrequentie 1 dd in een 28-daagse 

cyclus 

Pembrolizumab, 

cisplatine of carboplatine 

en pemetrexed op dag 1 

van 21-daagse cyclus  

Op dag 1 van een 21-

daagse cyclus 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

De werkzaamheid en veiligheid van pralsetinib is onderzocht in een fase I/II, 

multicenter, open-label, enkelarmige studie (ARROW studie).[5, 15] Voor de 

eerstelijns indicatie was bij een mediane follow-up duur van 12,8 maanden in de 

ITT-populatie de mediane OS niet bereikt. In het CSR met een mediane follow-up 

duur van 22,1 maanden wordt een ondergrens van het 95% BI van de mediane OS 

van 31,9 maanden gerapporteerd (mediaan niet bereikt). De mediane follow-up 

voor progressievrije overleving was 9,2 maanden, waarbij een mediane PFS van 

13,0 maanden werd gerapporteerd (95% BI: 9,1 – niet bereikt). In het CSR werd bij 

een mediane follow-up duur van 21,9 maanden, een mediane PFS van 12,1 

maanden (95% BI: 9,2 – 16,5) gerapporteerd. 

 

Voor de tweedelijns indicatie was bij een mediane follow-up duur van 20,1 maanden 

in de ITT-populatie de mediane OS niet bereikt. Gegevens uit het CSR met een 

mediane follow-up duur van 29,4 maanden rapporteren een mediane OS van 44,3 

maanden (95% BI: 27,8 – niet bereikt). De mediane follow-up voor progressievrije 

overleving was 18,4 maanden, waarbij een mediane PFS van 16,4 maanden werd 

gerapporteerd (95% BI: 10,7 – 24,1). In het CSR werd bij een mediane follow-up 

duur van 29,3 maanden een mediane PFS van 16,2 maanden (95% BI: 11,7 – 22,1) 

gerapporteerd. 

 

Of de kwaliteit van leven verbetert na behandeling met pralsetinib ten opzichte van 

de vergelijkende behandeling is niet te beoordelen vanwege het ontbreken van 

gegevens. 

 

Voor het onderbouwen van een verschil in (progressievrije) overlevingsduur tussen 

pralsetinib en de huidige standaardbehandeling is getracht een indirecte vergelijking 

te maken tussen de enkelarmige ARROW studie en een arm uit de KEYNOTE-189 

studie[18] waarin pembrolizumab in combinatie met pemetrexed en 

platinumbevattende chemotherapie (PPP) werd onderzocht. Bij een mediane follow-

up duur van 22 maanden was de mediane OS in de pralsetinib studie niet bereikt 

(95% BI: 31,9 – niet bereikt); de mediane PFS was 12,1 maanden (95% BI: 9,2 – 

16,5). In de KEYNOTE-189 studie was bij een mediane follow-up duur van 23 

maanden de mediane OS 22,0 maanden (95% BI: 19,5 – 25,5) en de mediane PFS 

9,0 maanden (95% BI: 8,1 – 9,9). 

 

Tevens is een indirecte vergelijking voorhanden waarin pralsetinib (op basis van 

ARROW studiedata) is vergeleken met real-world data uit de Flatiron health 

database (EDM).[16] Er werd in deze studie gecorrigeerd voor baseline 

karakteristieken door middel van een propensity score. Na deze correctie bestond 

de effective sample size uit 217 van de 1270 patiënten (17%) in het EDM cohort. 

Voor algehele overleving werd een hazard ratio van 0,36 (95% BI: 0,21 – 0,64) 

gerapporteerd voor pralsetinib ten opzichte van PPP. Hoewel er voor OS een 

statistisch significante HR is gerapporteerd, is het absolute effect onbekend. Ook is 

de onzekerheid rondom de mediane overlevingsduur niet gerapporteerd. 

 

Voor de tweedelijnsindicatie van pralsetinib is een naïeve indirecte vergelijking 

gemaakt met docetaxel op basis van gegevens uit de ARROW en OAK studie.[19] Bij 

een mediane follow-up duur van 29 maanden was de mediane OS 44,3 maanden 

(95% BI: 27,8 – niet bereikt); de mediane PFS was 16,2 maanden (95% BI: 11,7 – 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport pralsetinib (Gavreto®) bij de behandeling van volwassen patiënten met 

RET-fusie positief gevorderd niet-kleincellige longkanker (NSCLC) | 28 oktober 2022 

 

2022020642 Pagina 32 van 54 

22,1). In de OAK studie was bij een mediane follow-up duur van 21 maanden de 

mediane OS 9,6 maanden (95% BI: 8,6 – 11,2) en de mediane PFS 4,0 maanden 

(95% BI: 3,3 – 4,2). 

 

Ondanks dat de naïeve indirecte vergelijkingen van de tot nu toe beschikbare 

gegevens op OS en PFS er veelbelovend uitzien, zijn deze vergelijkingen omgeven 

van grote onzekerheden. Zo is het belangrijkste inclusiecriterium van de ARROW 

studie het hebben van een RET-fusie positief gevorderd NSCLC. Het is echter 

onduidelijk of RET fusie een prognostische waarde heeft. Enkele studies suggereren 

dat er geen verschil is in OS en PFS tussen patiënten met en zonder RET-fusie 

positieve NSCLC,[20, 21] maar dit is momenteel nog onvoldoende onderzocht. De 

patiënten uit de ARROW studie zijn vergeleken met patiënten uit de KEYNOTE-189 

en OAK studie, waarin patiënten zijn geïncludeerd die geen mutatie hadden in 

oncogene driver genen (de zogenaamde ‘wild type’ tumoren). Er zijn verschillen in 

de karakteristieken van patiënten met RET-fusie positieve tumoren vergeleken met 

wild type tumoren. RET-fusie positieve tumoren zijn vaker niet-squameus, de 

patiënten over het algemeen jonger bij diagnose en hebben vaak nooit gerookt. 

Vanwege het gebruik van observationele data bij de indirecte vergelijkingen is er 

sprake van een zeer ernstig risico op bias. Het Zorginstituut concludeert daarom dat 

er momenteel onvoldoende gegevens zijn om het relatieve verschil in 

(progressievrije) overleving tussen pralsetinib en PPP of docetaxel bij patiënten met 

RET-fusie positieve NSCLC te beoordelen.  

 

Vanwege het ontbreken van een directe vergelijking tussen pralsetinib en de 

standaardbehandelingen PPP en docetaxel is het tevens onduidelijk of pralsetinib 

een effect heeft op het voorkomen van ernstige ongunstige effecten of het 

percentage stakers vanwege ongunstige effecten. De ervaring met pralsetinib is 

beperkt, van PPP voldoende en van docetaxel ruim. In tegenstelling tot PPP en 

docetaxel (intraveneus) kent pralsetinib een orale toediening. Een gevalideerde test 

is noodzakelijk voor het selecteren van patiënten met RET-fusie positief NSCLC.[1] 

 

Uit de door het Zorginstituut gehanteerde passend onderzoeksvragenlijst komt naar 

voren dat een gerandomiseerde, gecontroleerde trial (RCT) gewenst en haalbaar is. 

Er is een lopende fase 3 studie (AcceleRET-Lung) waarin pralsetinib direct wordt 

vergeleken met de standard of care (platinumbevattende chemotherapie met of 

zonder pembrolizumab) bij patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

RET-fusie positieve NSCLC. Naast de relevante uitkomstmaten OS en PFS, worden 

ook kwaliteit van leven gegevens verzameld. Op basis van de resultaten van deze 

studie wordt wel verwacht een uitspraak over de relatieve effectiviteit te kunnen 

doen voor de genoemde indicatie. 

 

4.2 Eindconclusie 

Op basis van bovenstaande overwegingen concludeert het Zorginstituut dat 

pralsetinib bij volwassen patiënten met RET-fusie positief gevorderd NSCLC niet  

voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk vanwege onvoldoende bewijs.  
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

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

2022 met de volgende zoektermen: 

[Pralsetinib] AND [NSCLC] 

 

Uit de literatuursearch kwamen geen direct vergelijkende studies naar voren. Er is 

daarom tevens gebruik gemaakt van de behandelrichtlijnen van de NVALT en ESMO, 

waarin wordt verwezen naar de wetenschappelijke studies met betrekking tot de 

standaardbehandelingen in de eerste lijn (pembrolizumab, pemetrexed en 

platinumbevattende chemotherapie) en tweede lijn (docetaxel). De volgende studies 

zijn op basis hiervan geïncludeerd: 

- Een publicatie van Gandhi et al. en een publicatie van Gadgeel et al. waarin de 

effectiviteit en veiligheid van pembrolizumab in combinatie met 

platinumbevattende chemotherapie bij gevorderde NSCLC werd onderzocht 

(KEYNOTE-189 studie).[17, 18] 

- Een publicatie van Rittmeyer et al. waarin de effectiviteit en veiligheid van 

atezolizumab ten opzichte van docetaxel bij gevorderde NSCLC werd 

onderzocht (OAK studie).[19]  
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

 

Eerste 

auteur, 

jaar van 

publicatie 

Type onderzoek, 

bewijsklasse, 

follow-up duur 

Aantal 

patiënten  

Patiëntkenmerken  Interventie en 

vergelijkende 

behandeling 

Relevante 

uitkomstmaten  

Commentaar,  

risk of bias 

Gainor, 2021 

Giesinger, 2022 

en EPAR* 

 

ARROW 

Fase 1-2, open-label, 

multi-cohort studie. 

 

Mediane follow-up: 

17 maanden 

233 Patiënten ≥18 jaar, ECOG 0-

1 met stadium IIIB/IV 

NSCLC met RET-fusie.  

Interventie arm:  

Pralsetinib 400 mg per dag in 

een cyclus van 28 dagen 

Primair: 

Objectieve response rate 

 

Secundair: 

Algehele overleving, 

progressievrije overleving en 

veiligheid 

 

Enkel-armige studie, 

waardoor groot risico op 

bias. 

Gandhi, 2018 

Gadgeel, 2020 

 

KEYNOTE-189 

Fase 3, dubbelblinde, 

multicenter RCT. 

 

Mediane follow-up: 

22 maanden  

(interim 11 maanden) 

616  

 

Patiënten ≥18 jaar, ECOG 0-

1 met gemetastaseerde 

NSCLC (niet 

plaveiselcelhistologie) 

zonder ALK-

translocatie/EGFR-mutaties, 

die niet eerder zijn 

behandeld 

 

Interventie arm:  

Pembrolizumab 200 mg, 

cisplatine 75 mg/m2 of 

carboplatine AUC 5 en 

pemetrexed 500 mg/m2 om de 

3 weken 

 

Controle arm: 

Placebo en cisplatine 75 mg/m2 

of carboplatine AUC 5 en 

pemetrexed 500 mg/m2 om de 

3 weken 

Primair:  

Algehele overleving en 

progressievrije overleving 

 

Secundair: 

Veiligheid  
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Rittmeyer, 2017 

 

OAK 

Fase 3, open-label, 

multicenter RCT.  

 

Mediane follow-up: 

21 maanden 

850  Patiënten ≥18 jaar, ECOG 0-

1 met stadium IIIB/IV 

NSCLC (zowel plaveiselcel- 

als niet 

plaveiselcelhistologie), 

1-2 eerdere behandelingen 

met chemotherapie 

(waaronder 

platinumbevattende 

combinatietherapie). Bij 

ALK-translocatie/EGFR-

mutaties was voorgaande 

behandeling met TKI nodig. 

Interventie arm:  

Atezolizumab 1200 mg om de 3 

weken (n=425) 

 

Vergelijkende arm:  

Docetaxel 75 mg/m2 om de drie 

weken (n=425) 

Primair: 

Algehele overleving in ITT-

populatie en in subgroep met 

PD-L1-expressie 

 

Secundair: 

Progressievrije overleving en 

veiligheid 

 

Popat, 2022  Indirecte vergelijking 

ARROW studie en 

real-world data. 

Matching op basis 

van inverse 

probability of 

treatment weighting. 

 

Mediane follow-up 

niet gerapporteerd 

1379 Patiënten ≥18 jaar, ECOG 0-

1 met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde NSCLC 

(niet plaveiselcelhistologie), 

RET-fusie positief in de 

ARROW studie, geen 

oncogene driver mutaties in 

real-world data cohort 

 

Interventie arm:  

Pralsetinib (n=109) 

 

Vergelijkende arm: 

Pembrolizumab, pemetrexed en 

carboplatine (n=1270, waarvan 

n=217 in de effectieve sample 

size). 

Primair: 

Tijd tot staken van de 

behandeling,  

algehele overleving en 

progressievrije overleving 

Observationele data, 

waardoor groot risico op 

bias. Klein aantal 

patiënten van real-world 

dataset meegenomen in 

analyse. 

*  Patiëntaantallen in de tabel gebaseerd op gegevens uit de EPAR van pralsetinib 
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Bijlage 3: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref  Datum  Titel 

EMA / CBG[1] 2021 Samenvatting van de productkenmerken pralsetinib 

EMA / CBG[5] 2021 European Public Assessment Report (EPAR) pralsetinib 

NVALT[23] 2020 Richtlijn Niet-kleincellig longcarcinoom 

ESMO[3] 2020 
Metastatic non-small cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, 

treatment and follow-up 
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Bijlage 4: Baseline tabel 

 ARROW studie[5, 14, 15] KEYNOTE-189 studie[17]  OAK studie[19] 

Alle RET-fusie 
positieve NSCLC 

(n=233) 

Voorafgaande 
systemische 

behandeling (n=158) 

Geen eerdere 
systemische behandeling  

(n=75) 

Pembrolizumab, 
pemetrexed, platinum 

(n=410) 

Docetaxel  

(n=425) 

     

Patient characteristics      

Median age, years (range) 60,0 (26 – 87) 59,5 (26 – 85) 63,0 (30 – 87) 65,0 (34,0 – 84,0) 64,0 (34 – 85) 

≥65, % 88 (37,8) 54 (34,2) 34 (45,3) 213 (52,0) 207 (49,0) 

Sex, male, % 111 (47,6) 72 (45,6) 39 (52,0) 254 (62,0) 259 (61,0) 

Race, %      

White  121 (51,9) 69 (43,7) 52 (69,3) 354 (86,4) 296 (70,0) 

Asian 92 (39,5) 75 (47,5) 17 (22,7) 4 (1,0) 95 (22,0) 

Native Hawaiian/Pacific Islander 2 (0,9) 1 (0,6) 1 (1,3) -  

Other  2 (0,9) 11 (7,0) - 52 (12,7) 20 (5,0) 

Unknown 16 (6,9) 2 (1,3) 6 (6,7) - 14 (3,0) 

ECOG performance score, %a      

0 78 (33,5) 47 (29,7) 31 (41,3) 186 (45,4) 315 (37,0) 

1 149 (63,9) 106 (67,1) 43 (57,3) 221 (53,9) 535 (63,0) 

2 6 (2,6) 5 (3,2) 1 (1,3) 1 (0,2)  

Histologic type, %      

Adenocarcinoma 224 (96,1) 150 (94,9) 74 (98,7) 394 (96,1) 315 (74,0) 

Squamous 3 (1,3) 2 (1,3) 1 (1,3) - 110 (26,0) 

Undifferentiated   1 (<1) 1 (<1) - 10 (2,4) - 

Other 5 (2,1) 5 (3,2) - 6 (1,5) - 
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Stage at initial diagnosis, %       

I      

IIB 1 (<1) - 1 (1,3)   

III 5 (2,1) 4 (2,5) 1 (1,3)   

IV 227 (97,4) 227 (97,5) 73 (97,3)   

Brain metastases (CNS 
metastases), % 

87 (37,3) 62 (39,2) 25 (33,3) 73 (17,8)  

Smoking history, %      

Never 145 (62,2) 104 (65,8) 41 (54,7) 48 (11,7) 72 (17,0) 

Former  78 (33,5) 50 (31,6) 28 (37,3)  286 (67,0) 

Current 6 (2,6) 2 (1,3) 4 (5,3) 362 (88,3) 67 (16,0) 

Unknown 4 (1,7) 2 (1,3) 2 (2,7)   

Prior treatment, %      

   Chemotherapy 138 (59,2) 138 (59,2) -   

   Platinum chemotherapy 136 (58,4) 136 (58,4) -   

   PD-(L)1 inhibitors 69 (29,6) 69 (29,6) -   

   Multikinase Inhibitor(s) 44 (18,9) 44 (18,9) -   

   Prior radiation therapy  90 (38,6) 90 (38,6) 16 (21,3)   

   Prior cancer related surgeries/ 
procedures 

116 (49,8) 116 (49,8) 34 (45,3)   

Number of previous lines of 
treatment, median (range) 

1,0 (0 – 8) 2,0 (1 – 8) -   

1 - - -  320 (75,0) 

2 - - -  105 (25,0) 
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 ARROW studie [CSR data] 

Alle RET-fusie 
positieve NSCLC 

(n=281) 

Voorafgaande 
systemische 

behandeling (n=165) 

Geen eerdere 
systemische behandeling  

(n=116) 

   

Patient characteristics    

Median age, years (range) 60,0 (26 – 87) 59,0 (26 – 85) 62,5 (30 – 87) 

≥65, % 105 (37,4) 56 (33,9) 49 (42,2) 

Sex, male, % 129 (45,9) 74 (44,8) 55 (47,4) 

Race, %    

White  130 (46,3) 73 (44,2) 57 (49,1) 

Asian 128 (45,6) 76 (46,1) 52 (44,8) 

Native Hawaiian/Pacific Islander 2 (0,7) 1 (0,6) - 

Other  2 (0,7) 2 (1,2) - 

Unknown 18 (6,4) 12 (7,3) 6 (5,2) 
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Bijlage 5: Risk of Bias 

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

 Indirecte vergelijking ARROW vs. KEYNOTE-189 

Selection  

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

ARROW studie hadden RET-fusie positief gevorderd NSCLC, patiënten in de 

KEYNOTE-189 studie hadden gevorderde NSCLC zonder oncogene driver 

mutatie (EGFR of ALK). Omdat RET-fusie status een nieuwe oncogene driver 

mutatie betreft, is er voor gekozen om uit te gaan van een vergelijking met 

‘wild-type’ NSCLC. Er bestaan echter verschillen in de karakteristieken van 

patiënten met RET-fusie positieve tumoren vergeleken met wild type 

tumoren. RET-fusie positieve tumoren zijn vaker niet-squameus, de 

patiënten over het algemeen jonger bij diagnose en hebben vaak nooit 

gerookt. 

Ascertainment of exposure (misclassificatie)  De KEYNOTE-189 studie includeerde patiënten tussen februari 2016 en 

maart 2017. Deze patiënten hadden dus niet de optie om te worden 

behandeld met pralsetinib, naast het feit dat deze patiënten waarschijnlijk 

geen RET-fusie positief NSCLC hebben. De kans op misclassificatie is 

daardoor klein. 

Demonstration that outcome of interest was not 

present at start of study 

De belangrijkste outcome of interest is overlijden. Patiënten konden niet 

geïncludeerd worden in de ARROW of KEYNOTE-189 studie als zij reeds 

waren overleden. In beide cohorten werd PFS bepaald door middel van 

RECIST v1.1. en werden patiënten behandeld met pralsetinib of PPP als 

eerstelijnsbehandeling.   

Comparability  

Comparability of cohorts on the basis of the 

design or analysis 

Er is een naïeve indirecte vergelijking uitgevoerd tussen patiënten uit de 

ARROW studie en de KEYNOTE-189 studie. De ARROW studie is een 

enkelarmige studie, de KEYNOTE-189 studie is een RCT. Er is niet 

gecorrigeerd voor confounders/prognostische factoren. De 

patiëntkarakteristieken bij baseline verschillen tussen beide cohorten. De 

verschillen in baseline karakteristieken/prognostische factoren kunnen 

mogelijk een invloed kunnen hebben op de resultaten.  
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Outcome  

Assessment of outcome  De uitkomstmaat OS is een objectieve uitkomstmaat. De uitkomstmaat PFS 

werden vastgesteld middels de RECIST v1.1. 

Was follow-up long enough for outcomes to 

occur 

De mediane follow-up duur voor OS was 12,8 maanden en 9,2 maanden 

voor PFS in de ARROW studie. De mediane OS was nog niet bereikt in de 

ARROW studie. De mediane follow-up in de KEYNOTE-189 studie was 23,1 

maanden. Om een effect op (mediane) overleving aan te kunnen tonen, is 

naar verwachting een follow-up van een jaar gewenst. Voor het aantonen 

van effecten op de PFS is een minder lange follow-up nodig.  

Adequacy of follow-up of cohort  Uit de publicatie over de ARROW studie blijkt dat de gegevens over OS en 

PFS immatuur zijn. Er is een langere follow-up beschikbaar in het CSR. Dit is 

niet het geval in de KEYNOTE-189 studie.  

 

 

 Indirecte vergelijking ARROW vs. Flatiron EDM 

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 Flatiron EDM populatie op 

de ARROW populatie te laten lijken voor een aantal prognostische factoren, 

zullen er altijd verschillen zijn in prognostische factoren die niet gemeten 

zijn, die niet bekend zijn of waarvoor niet gecorrigeerd kon worden vanwege 

teveel missings. Daarnaast is er sprake van een verschil in studieopzet: de 

ARROW studie is een prospectieve studie en de Flatiron EDM betreft een 

(retrospectieve) database. Bij retrospectieve studies is er vaker sprake van 

slechte en incomplete patiëntengegevens. Selectie en residuele confounding 

kunnen de uitkomsten vertekenen. 

Ascertainment of exposure (misclassificatie)  In de indirecte vergelijking werden gegevens gebruikt uit de Flatiron EDM 

database van patiënten die tussen januari 2011 en september 2019 werden 

gediagnosticeerd met lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC. De 

ARROW studie includeerde patiënten tussen maart 2017 en november 2020. 

Hoewel er een gedeeltelijke overlap is tussen deze periodes, mochten 

patiënten in het RWD cohort niet behandeld zijn met pralsetinib of 

selpercatinib. Vanwege de zeldzaamheid van een RET-fusie is de kans op 

misclassificatie klein. 

Demonstration that outcome of interest was not  De belangrijkste outcome of interest is overlijden. Patiënten konden niet 
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present at start of study  geïncludeerd worden in de ARROW studie als zij reeds waren overleden. 

Patiënten in het RWD cohort hadden een minimale follow-up van 6 

maanden.  Het is onduidelijk hoe progressievrije overleving is gemeten in de 

Flatiron EDM database.   

Comparability  

Comparability of cohorts on the basis of the 

design or analysis 

Met behulp van een gewogen indirecte vergelijking waarin gecorrigeerd werd 

voor verschillende prognostische factoren is getracht de populatie van de 

interventie en die van de controle meer op elkaar te laten lijken. Alleen het 

percentage patiënten met hersenmetastasen kwam niet overeen tussen de 

twee cohorten.  

Outcome  

Assessment of outcome  De uitkomstmaat OS is een objectieve uitkomstmaat. De uitkomstmaat PFS 

werd vastgesteld middels de RECIST v1.1. In de publicatie staat niet 

vermeld hoe PFS is gemeten in de Flatiron RDW database. Patiënten 

ontvingen pembrolizumab met chemotherapie als eerstelijnsbehandeling. 

Was follow-up long enough for outcomes to 

occur 

De mediane follow-up duur is niet gespecificeerd in de publicatie. In de 

Kaplan-Meier figuren kan worden afgelezen dat de maximale follow-up duur 

30 maanden is, maar dit betreft een zeer klein aantal patiënten. De mediane 

follow-up duur voor OS is nog niet bereikt in het ARROW cohort. Het aantal 

patiënten bij 10 maanden follow-up is klein in beide cohorten. 

Adequacy of follow-up of cohort  Uit de publicatie over de ARROW studie blijkt dat de gegevens over OS en 

PFS immatuur zijn. Gegevens over follow-up duur zijn niet duidelijk 

gerapporteerd in de publicatie over de indirecte vergelijking. Op basis van de 

inclusiecriteria hadden patiënten een minimale follow-up van 6 maanden.  

 

 

 Indirecte vergelijking ARROW vs. OAK 

Selection  

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

ARROW studie hadden RET-fusie positief gevorderd NSCLC, patiënten in de 

OAK studie hadden gevorderde NSCLC. Omdat RET-fusie status een nieuwe 

oncogene driver mutatie betreft, is er voor gekozen om uit te gaan van een 

vergelijking met ‘wild-type’ NSCLC. Er bestaan echter verschillen in de 

karakteristieken van patiënten met RET-fusie positieve tumoren vergeleken 

met wild type tumoren. RET-fusie positieve tumoren zijn vaker niet-
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squameus, de patiënten over het algemeen jonger bij diagnose en hebben 

vaak nooit gerookt. Een klein deel van de patiënten in de OAK studie had 

een oncogene driver mutatie (10% had een EGFR mutatie, 8% een KRAS 

mutatie, er waren geen patiënten met een ALK translocatie). 

Ascertainment of exposure (misclassificatie)  De OAK studie includeerde patiënten tussen maart 2014 en november 2014. 

Deze patiënten hadden dus niet de optie om te worden behandeld met 

pralsetinib, naast het feit dat deze patiënten waarschijnlijk geen RET-fusie 

positief NSCLC hebben. De kans op misclassificatie is daardoor klein. 

Demonstration that outcome of interest was not 

present at start of study 

De belangrijkste outcome of interest is overlijden. Patiënten konden niet 

geïncludeerd worden in de ARROW of OAK studie als zij reeds waren 

overleden. In beide cohorten werd PFS bepaald door middel van RECIST 

v1.1.  

Comparability  

Comparability of cohorts on the basis of the 

design or analysis 

Er is een naïeve indirecte vergelijking uitgevoerd tussen patiënten uit de 

ARROW studie en de OAK studie. De ARROW studie is een enkelarmige 

studie, de OAK studie is een RCT. Er is niet gecorrigeerd voor 

confounders/prognostische factoren. De patiëntkarakteristieken bij baseline 

verschillen tussen beide cohorten. De verschillen in baseline 

karakteristieken/prognostische factoren kunnen mogelijk een invloed kunnen 

hebben op de resultaten. 

Outcome  

Assessment of outcome  De uitkomstmaat OS is een objectieve uitkomstmaat. De uitkomstmaat PFS 

werden vastgesteld middels de RECIST v1.1. 

Was follow-up long enough for outcomes to 

occur 

De mediane follow-up duur voor OS was 20,1  maanden en 18,4 maanden 

voor PFS in de ARROW studie. De mediane OS was nog niet bereikt in de 

ARROW studie. De mediane follow-up in de OAK studie was 21 maanden. 

Om een effect op (mediane) overleving aan te kunnen tonen, is naar 

verwachting een follow-up van een jaar gewenst. Voor het aantonen van 

effecten op de PFS is een minder lange follow-up nodig. 

Adequacy of follow-up of cohort  Uit de publicatie over de ARROW studie blijkt dat de gegevens over OS 

immatuur zijn. Er is een langere follow-up beschikbaar in het CSR. Dit is niet 

het geval in de OAK studie. 
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Bijlage 6: GRADE evidence profiel 

Indirecte vergelijking pralsetinib versus PPP bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met RET-fusie positief gevorderd NSCLC: GRADE evidence profile. 
 
 

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risk of 

bias  
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 
Onnauwkeurigheid 

Andere 

factoren 
pralsetinib PPP 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Algehele overleving (op basis van naïeve indirecte vergelijking ARROW (CSR; data cut-off maart 2022) en KEYNOTE-189; follow up voor pralsetinib: mediaan 17 maanden) 

2  observationele 

studies 

zeer 

ernstig a, b 

niet ernstig  niet ernstig  ernstig c  niet gevonden  76 

deelnemers 

 

410 

deelnemers 

Niet te berekenen Pralsetinib (ARROW): 

mediane OS niet bereikt  

(95% BI: 31,9 – nb) 

 

Controlebehandeling (KEYNOTE-189) 

mediane OS 20,0  (95% BI: 19,5 – 25,5) 

⨁◯◯◯ 

Zeer laag 

CRUCIAAL 

Algehele overleving (op basis van indirecte vergelijking ARROW en RWD, mediane follow-up niet gerapporteerd) 

1  observationele 

studies 

zeer 

ernstig c 

niet ernstig niet ernstig ernstig c niet gevonden 109 

deelnemers 

217 

deelnemers 

HR 0,36  

(0,21 tot 0,64)  

Pralsetinib (ARROW): 

mediane OS niet bereikt 

 

Controlebehandeling (Flatiron EDM): 

mediane OS 15,7  (BI niet gerapporteerd) 

⨁◯◯◯ 

Zeer laag 

 

Progressievrije overleving (op basis van naïeve indirecte vergelijking ARROW (CSR; data cut-off maart 2022) en KEYNOTE-189; follow up voor pralsetinib: mediaan 13 maanden in ARROW) 

2  observationele 

studies 

zeer 

ernstig a, b 

niet ernstig  niet ernstig  ernstig c  niet gevonden  76 

deelnemers 

 

410 

deelnemers 

Niet te berekenen Pralsetinib (ARROW): 

mediane PFS 12,1 (95% BI: 9,2 – 16,5) 

 

Controlebehandeling (KEYNOTE-189): 

mediane PFS 9,0  (95% BI: 8,1 – 9,9) 

⨁◯◯◯ 

Zeer laag 

CRUCIAAL 
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Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risk of 

bias  
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 
Onnauwkeurigheid 

Andere 

factoren 
pralsetinib PPP 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Progressievrije overleving (op basis van indirecte vergelijking ARROW en RWD, mediane follow-up niet gerapporteerd) 

1  observationele 

studies 

zeer 

ernstig d 

niet ernstig niet ernstig ernstig e niet gevonden 109 

deelnemers 

217 

deelnemers 

HR 0,50  

(0,36 tot 0,70) 

Pralsetinib (ARROW): 

mediane PFS 11,1 (BI niet 

gerapporteerd) 

 

Controlebehandeling (Flatiron EDM) 

mediane PFS 6,1 (BI niet gerapporteerd) 

⨁◯◯◯ 

Zeer laag 

 

Kwaliteit van leven 

2  observationele 

studies 

- - - - - Gegevens over kwaliteit van leven zijn niet gerapporteerd in zowel de publicatie van de ARROW studie als de EPAR van 

pralsetinib 

CRUCIAAL 

Interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten (op basis van naïeve indirecte vergelijking ARROW (CSR; data cut-off maart 2022) en KEYNOTE-189; follow up pralsetinib: mediaan 8 maanden) 

2  observationele 

studies 

zeer 

ernstig a, f 

niet ernstig niet ernstig niet ernstig niet gevonden 84/281 

(29,9%) g 

106/405 

(26,6%) 

- - ⨁◯◯◯ 

Zeer laag 

CRUCIAAL 

Stakers als gevolg van ongunstige effecten (op basis van naïeve indirecte vergelijking ARROW (CSR; data cut-off maart 2022) en KEYNOTE-189; follow up pralsetinib: mediaan 8 maanden) 

2  observationele 

studies 

zeer 

ernstig a, f 

niet ernstig niet ernstig niet ernstig niet gevonden 68/281 

(24,4%) g 

24/405 

(5,9%) h 

- - ⨁◯◯◯ 

Zeer laag 

CRUCIAAL 

BI: betrouwbaarheidsinterval; HR: hazard ratio 

 

Explanations 

a. Het betreft een naïeve indirecte vergelijking van de enkelarmige fase 2 ARROW studie en één interventiearm uit de fase 3 KEYNOTE-189 studie. Hierdoor bestaat er een zeer ernstig risico op bias. Volgens de 

GRADE guidance wordt er bij observationele data initieel uitgegaan van een lage kwaliteit van bewijs.   

b. Vanwege de verschillen in baseline karakteristieken/prognostische factoren (leeftijd, rookgeschiedenis, aantal voorafgaande behandelingen) die mogelijk een invloed kunnen hebben op het absolute verschil in PFS 

is er sprake van een additioneel risico op bias. Het is onduidelijk welke richting het effect op gaat als rekening wordt gehouden met bovenstaande factoren, waardoor het absolute verschil in PFS onzeker is. 

c. De gegevens over overlevingsduur (zowel OS als PFS) zijn immatuur in de gepubliceerde gegevens van de  ARROW studie (EPAR en Griesinger et al. 2022; data cut-off november 2022). Het is daarom onduidelijk 

hoe de medianen uit de verschillende studies zich tot elkaar verhouden. Uit de CSR gegevens met een langere follow-up valt op te maken dat voor OS in ieder geval de ondergrens van het 
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betrouwbaarheidsinterval bereikt is. Er blijft sprake van onnauwkeurigheid. 

d. Het betreft een (gewogen) indirecte vergelijking van de enkelarmige fase 2 ARROW studie en observationele (real-world) data uit de Flatiron EDM database. Hierdoor bestaat er een ernstig risico op bias / residual 

confounding. 

e. Er zijn geen betrouwbaarheidsintervallen gerapporteerd voor de absolute effecten. Het is daarom onduidelijk of de klinische relevantiegrens wordt behaald.  

f. Vanwege de verschillen in baseline karakteristieken/prognostische factoren die mogelijk een invloed kunnen hebben op (ernstige) ongunstige effecten en als gevolg het staken van de behandeling, is er sprake van 

een additioneel risico op bias. Het is niet goed mogelijk om een relatief of absoluut effect te schatten op basis van de beschikbare gegevens.  

g. Gegevens zijn gebaseerd op de totale populatie van patiënten die pralsetinib ontvangen en betreft zowel voorbehandelde patiënten als patiënten die reeds systemische behandeling ontvingen.  

h. Betreft gegevens uit de interim analyses van de KEYNOTE-189 studie zoals opgenomen in de EPAR. In de publicatie over de finale analyses van de KEYNOTE-189 studie wordt niet gespecificeerd hoeveel patiënten 

met de gehele combinatiebehandeling staken. 
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Indirecte vergelijking pralsetinib versus docetaxel bij de tweedelijnsbehandeling van volwassen patiënten met RET-fusie positief gevorderd NSCLC: GRADE evidence 
profile. 

 

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risk of 

bias  
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 
Onnauwkeurigheid 

Andere 

factoren 
pralsetinib docetaxel 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Algehele overleving (op basis van naïeve indirecte vergelijking ARROW (CSR; data cut-off maart 2022) en OAK; follow up voor pralsetinib: mediaan 29 maanden) 

2  observationele 

studies 

zeer 

ernstig a, b 

niet ernstig  niet ernstig  ernstig c  niet gevonden  158 

deelnemers 

 

425 

deelnemers 

Niet te berekenen Pralsetinib (ARROW): 

mediane OS 44,3 (95% BI: 27,8 – nb) 

 

Controlebehandeling (OAK) 

mediane OS 9,6  (95% BI: 8,6 – 11,2) 

⨁◯◯◯ 

Zeer laag 

CRUCIAAL 

Progressievrije overleving (op basis van naïeve indirecte vergelijking ARROW (CSR; data cut-off maart 2022) en KEYNOTE-189; follow up voor pralsetinib: mediaan 29 maanden in ARROW) 

2  observationele 

studies 

zeer 

ernstig a, b 

niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig   niet gevonden  158 

deelnemers 

 

425 

deelnemers 

Niet te berekenen Pralsetinib (ARROW): 

mediane PFS 16,2 (95% BI: 11,7 – 24,1) 

 

Controlebehandeling (OAK): 

mediane PFS 4,0  (95% BI: 3,3 – 4,2) 

⨁◯◯◯ 

Zeer laag 

CRUCIAAL 

Kwaliteit van leven 

2  observationele 

studies 

- - - - - Gegevens over kwaliteit van leven zijn niet gerapporteerd in zowel de publicatie van de ARROW studie als de EPAR van 

pralsetinib 

CRUCIAAL 

Interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten (op basis van naïeve indirecte vergelijking ARROW (CSR; data cut-off maart 2022) en OAK; follow up pralsetinib: mediaan 8 maanden) 

2  observationele 

studies 

zeer 

ernstig a, d 

niet ernstig niet ernstig niet ernstig niet gevonden 84/281 

(29,9%) e 

131/578 

(31%) f 

- - ⨁◯◯◯ 

Zeer laag 

CRUCIAAL 

Stakers als gevolg van ongunstige effecten (op basis van naïeve indirecte vergelijking ARROW (CSR; data cut-off maart 2022) en OAK; follow up pralsetinib: mediaan 8 maanden) 

2  observationele 

studies 

zeer 

ernstig a, d 

niet ernstig niet ernstig niet ernstig niet gevonden 68/281 

(24,4%) e 

108/578 

(19%) 

- - ⨁◯◯◯ 

Zeer laag 

CRUCIAAL 
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BI: betrouwbaarheidsinterval; HR: hazard ratio 

 

Explanations 

a. Het betreft een naïeve indirecte vergelijking van de enkelarmige fase 2 ARROW studie en één interventiearm uit de fase 3 OAK studie. Hierdoor bestaat er een ernstig risico op bias. Volgens de GRADE guidance 

wordt er bij observationele data initieel uitgegaan van een lage kwaliteit van bewijs.   

b. Vanwege de verschillen in baseline karakteristieken/prognostische factoren (leeftijd, rookgeschiedenis, aantal voorafgaande behandelingen) die mogelijk een invloed kunnen hebben op het absolute verschil in PFS 

is er sprake van een additioneel risico op bias. Het is onduidelijk welke richting het effect op gaat als rekening wordt gehouden met bovenstaande factoren, waardoor het absolute verschil in PFS onzeker is. 

c. De gegevens over overlevingsduur (zowel OS als PFS) zijn immatuur in de gepubliceerde gegevens van de ARROW studie (EPAR en Griesinger et al. 2022; data cut-off november 2022). Het is daarom onduidelijk 

hoe de medianen uit de verschillende studies zich tot elkaar verhouden. Uit de CSR gegevens met een langere follow-up valt op te maken dat voor OS in ieder geval de mediaan en de ondergrens van het 

betrouwbaarheidsinterval bereikt is. Er blijft sprake van onnauwkeurigheid.  

d. Vanwege de verschillen in baseline karakteristieken/prognostische factoren die mogelijk een invloed kunnen hebben op (ernstige) ongunstige effecten en als gevolg het staken van de behandeling, is er sprake van 

een additioneel risico op bias. Het is niet goed mogelijk om een relatief of absoluut effect te schatten op basis van de beschikbare gegevens.   

e. Gegevens zijn gebaseerd op de totale populatie van patiënten die pralsetinib ontvangen en betreft zowel voorbehandelde patiënten als patiënten die reeds systemische behandeling ontvingen.  

f. Dit betreft alle ernstige ongunstige effecten in de docetaxel arm van de OAK studie; er werd niet gespecificeerd welk aandeel interventiegerelateerd was. Ernstige interventiegerelateerde graad ≥3 ongunstige 

effecten traden op bij 46% van de patiënten in de docetaxel arm.  
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