
ACP advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over PD-(L)1-remmers bij 

de behandeling van verschillende vormen van kanker 

 

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

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

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

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

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

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

voor de gehele bevolking. 

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

referentiewaarden voor de kosteneffectiviteit. Deze referentiewaarden moeten worden opgevat 

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

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

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

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

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

 

De commissie heeft in haar vergadering van 13 januari 2023 gesproken over de vraag, die 

VWS het Zorginstituut heeft gesteld, of er opnieuw centrale financiële arrangementen 

afgesloten dienen te worden voor PD-(L)1-remmers bij de behandeling van verschillende 

vormen van kanker en zo ja welke voorwaarden dan wel uitgangspunten hierbij van belang 

zijn.  

Het gaat hier dus om middelen die al worden vergoed uit van de basisverzekering. In de 

toekomst worden er nog meer indicatie-uitbreidingen verwacht.  

 

Inspraak 

Tijdens de vergadering hebben de patiëntenorganisatie Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) mede namens Longkanker Nederland en Stichting 

Melanoom ingesproken. Ook is ingesproken door de AstraZeneca, fabrikant van één van de 

PD-(L)1-remmers, namelijk durvalumab (Infinzi®). Hieronder volgt een samenvatting van 

hetgeen zij hebben ingebracht. 

“De patiëntenorganisaties steunen het voorstel om een nieuw centraal prijsarrangement te 

adviseren. Patiëntenorganisaties zijn voorstander van gepast gebruik, mits er sprake is van 

behoud van effectiviteit. Ook benadrukken de patiëntenorganisaties het belang van een goede 

data-infrastructuur. Nu wordt ook data handmatig ingevoerd en dat is met de huidige 

personeelstekorten in de zorg onwenselijk. Wat betreft de effectiviteit van de PD-(L)1-

remmers geeft de patiëntenorganisatie aan dat sommige patiënten heel goed reageren, maar 

ook een deel van de patiënten niet reageert. Van te voren is onduidelijk welke patiënt zal gaan 

reageren, een biomarker hiervoor is nog niet gevonden. Daarnaast benadrukken de 

patiëntenorganisaties dat het veld complex en dynamisch is, waardoor cyclisch pakketbeheer 

in hun ogen moeilijk uitvoerbaar is. Tot slot geven de patiëntenorganisaties aan dat het om 

onvoorstelbaar veel geld gaat. De prijzen zijn hoog en de budgetimpact neemt toe met meer 

indicaties. Patiënten willen deze middelen graag behouden, maar zij beschouwen het huidige 

prijspeil als een ernstige belemmering. De patiëntenorganisaties wenden zich tijdens de 

vergadering tot de fabrikanten, omdat de organisaties van mening zijn dat de fabrikanten aan 

zet zijn om hier iets aan te doen.”  

 

“De fabrikant AstraZeneca geeft ook aan zich te kunnen vinden in de conclusie over de 

beperkte onderlinge uitwisselbaarheid. Zij benadrukt het belang om naar het individuele 

product te kijken. AstraZeneca wijst er ook op dat niet alle studies die zijn gedaan bij 

durvalumab tot vergoeding hebben geleid. Daarvoor moeten de ontwikkelkosten ook 

terugverdiend worden. AstraZeneca steunt de uitgangspunten voor passende zorg, maar wijst 

erop dat daar wel gedegen onderzoek aan ten grondslag moet liggen.” 

 

Vertrekpunt voor de gedachtevorming in de commissie: 



 De onderlinge uitwisselbaarheid van PD-(L)1-remmers is beperkt. Gegevens die goed 

genoeg zijn om hierover harde conclusies te trekken ontbreken.  

 Het aantal behandelde patiënten en de macrokosten voor de inzet van deze middelen is 

groot: in 2021 ging het om ruim 11.000 patiënten en een budgetimpact van €387 miljoen 

op basis van de lijstprijzen. De eerste PD-(L)1-remmers zijn vanaf 2016 beschikbaar 

gekomen. Over de periode 2017-2021 is er ruim €1,2 miljard uitgegeven aan deze 

middelen. 

 Stijging van de macrokosten zijn te verwachten door uitbreiding van de het aantal indicaties 

en door het eerder in het behandeltraject inzetten van deze middelen, waardoor het aantal 

patiënten zal toenemen. 

 De ontwikkelkosten voor de middelen met de grootste omzet zijn waarschijnlijk 

terugverdiend en verdere indicatie-uitbreidingen rechtvaardigen niet een even grote 

winstmarge.  

 

Overwegingen van de commissie:   

Tijdens de gedachtenvorming in de commissie zijn daarnaast de volgende argumenten 

ingebracht: 

 Doordat er teveel onzekerheid bestaat over de onderlinge uitwisselbaarheid, is er maar 

weinig sprake van concurrentie. Dit bemoeilijkt eventuele decentrale onderhandeling. De 

commissie is daarom van mening dat er een nieuw centraal prijsarrangement moet komen 

voor deze middelen. 

 De commissie stelt vast dat gegevens of de middelen uitwisselbaar zijn weliswaar onvolledig 

zijn, maar dat op basis van het werkingsmechanisme en het feit dat ook praktische 

overwegingen de keuze bepalen aangeven dat uitwisselbaarheid binnen sommige 

indicaties te zijner tijd wel mogelijk is. Bovendien: uitwisselbaarheid heeft niet alleen een 

medische context, maar ook een maatschappelijke. Zeker als de kosten voor de 

samenleving zo extreem hoog zijn. Dit is een extra argument voor het afsluiten van een 

(nieuw) prijsarrangement.   

 

Dit betekent dat de commissie van mening is dat een centraal prijsarrangement is 

aangewezen. De commissie vindt hierbij de volgende voorwaarden en aandachtspunten van 

belang: 

 De commissie acht het onwenselijk om per product en per indicatie een prijsarrangement op 

te stellen. Het grote aantal arrangementen dat dan opgesteld zou moeten worden is 

onuitvoerbaar. Aan de andere kant ziet de commissie ook in dat éénzelfde 

prijsarrangement voor alle producten niet rechtvaardig zou zijn. Sommige producten zijn 

immers al langer op de markt dan andere, de budgetimpact van verschillende producten 

loopt sterk uiteen, mede door het verschil in het soort en het aantal indicaties en het 

aantal patiënten. Er kan daarom niet gesteld worden dat voor alle producten geldt dat de 

ontwikkelkosten al ruimschoots zijn terugverdiend. De commissie adviseert daarom om 

per product (voor alle indicaties van dat product tezamen) een financieel arrangement op 

te stellen. 

 De commissie heeft ook gediscussieerd over de vraag of het mogelijk is om iets te zeggen 

over de benodigde prijsreductie. De commissie is van mening dat de prijsreductie in ieder 

geval hoger moet zijn dan de prijsreductie die in het verleden in voorkomende gevallen 

door het Zorginstituut voor de verschillende middelen is geadviseerd. De reden hiervoor is 

dat de ontwikkelkosten inmiddels geheel of gedeeltelijk zijn terugverdiend. Een 

vergelijkbare prijs als in het verleden is daarom vanuit maatschappelijk perspectief niet 

uitlegbaar. Hoe hoog de prijsreductie moet zijn hangt af van de mate waarin het 

aannemelijk is dat ontwikkelkosten (bijna) volledig zijn terugverdiend.  

 De commissie vindt het van belang, gezien de uitbreidingen die te verwachten zijn, om 

prijs-volume-afspraken te maken of een prijsplafond af te spreken.  

 De budgetimpact is dermate hoog (en zal nog verder stijgen) dat er verdringing van andere 

zorg plaatsvindt. Het is daarom zaak om de totale budgetimpact zo laag als mogelijk te 

houden.  

 Bij de duur van het nieuwe financiële arrangement is het van belang om rekening te houden 



met de komst op termijn van biosimilars (patenten van pembrolizumab en nivolumab en 

verlopen in 2028/2030). 

 Op dit moment ontbreken data die goed genoeg zijn om een uitspraak te kunnen doen over 

onderlinge uitwisselbaarheid. Het is van belang dat dergelijke data verzameld gaan 

worden zodat hier op termijn wel duidelijkheid over komt. Data voor de verschillende 

indicaties dienen hiervoor verzameld te worden zodanig dat vergelijking mogelijk wordt. 

Hierover dienen duidelijke centrale afspraken gemaakt te worden. De administratieve 

lasten dienen wel beperkt te blijven. De in de registers verzamelde data spelen ook een 

belangrijke rol bij doelmatigheidsonderzoeken. De commissie benadrukt het belang van 

doelmatigheidsonderzoek bij de inzet van deze middelen. Omdat fabrikanten geen of een 

beperkt belang hebben bij onderzoek naar onderlinge uitwisselbaarheid en/of 

doelmatigheid komt dergelijk onderzoek vaak niet vanzelf van de grond. De commissie 

adviseert daarom om een deel van de prijskorting die wordt behaald te gebruiken voor het 

mogelijk maken van deze onderzoeken en de daarvoor benodigde dataverzameling. 

 

Advies 

De commissie komt alles afwegende tot het advies om voor de PD-(L)1-remmers per product 

(ongeacht het aantal indicaties) nieuwe financiële arrangementen op te stellen omdat er nog 

veel onzekerheid is over de uitwisselbaarheid van de verschillende producten en decentrale 

afspraken daarom nog niet mogelijk zijn. Om dezelfde reden is het ook niet mogelijk te 

zeggen welke prijskorting aangewezen is, maar deze dient in ieder geval groter te zijn dan de 

prijsreductie zoals die in voorkomende gevallen in het verleden voor de verschillende middelen 

is geadviseerd omdat aannemelijk is dat de ontwikkelkosten van verschillende middelen  

inmiddels grotendeels of volledig zijn terugverdiend. Omdat er verschillen zijn in de mate 

waarin dit geldt voor de verschillende producten, adviseert de ACP hier onderscheid in te 

maken in de af te sluiten arrangementen. Een extra argument voor aanzienlijke extra 

prijsreductie is het feit dat de budgetimpact dermate hoog is (en nog verder zal nog verder 

stijgen) dat er verdringing van andere zorg plaatsvindt. Gezien de indicatie-uitbreidingen die 

er nog aan zitten te komen, adviseert de commissie om prijs-volume-afspraken te maken of 

een prijsplafond af te spreken. Ook dient bij de duur van de financiële arrangementen 

rekening gehouden te worden met de komst van biosimilars (patenten van pembrolizumab en 

nivolumab en verlopen in 2028/2030). 

 

Tot slot wijst de commissie op het belang van dataverzameling, zodat op termijn uitspraak kan 

worden gedaan over onderlinge uitwisselbaarheid van PD-(L)1-remmers. Gezien de hoge 

budgetimpact is het mogelijk maken van doelmatigheidsonderzoek ook belangrijk. Hiermee 

heeft de beroepsgroep al een start gemaakt. Gezien de schaarste van en druk op het 

personeel, moet de dataverzameling zo arbeidsvriendelijk mogelijk gebeuren. Door dat voor 

de verschillende indicaties en producten op vergelijkbare wijze te doen wordt de 

‘arbeidsvriendelijkheid’ bevorderd. Om de dataverzameling en onderzoeken naar onderlinge 

uitwisselbaarheid/doelmatigheid mogelijk te maken adviseert de commissie om een deel van 

de gelden die behaald worden met de prijsonderhandeling voor de financiering hiervan te 

gebruiken. 


