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Geachte heer Kuipers, 

In de brief van 7 september 2022 (kenmerk CIBG-22-04456) verzocht u 
Zorginstituut Nederland inhoudelijk te toetsen of het geneesmiddel odevixibat 
(Bylvay®) onderling vervangbaar is met een middel dat is opgenomen in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het Zorginstituut heeft, daarbij 
geadviseerd door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), deze beoordeling 
afgerond. Het bijgevoegde GVS-rapport belicht de overwegingen dienaangaande. 

Odevixibat (Bylvay®) is geïndiceerd bij de behandeling van progressieve 
familiaire intrahepatische cholestase bij patiënten van 6 maanden of ouder. 

De fabrikant vraagt opname op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering voor 
de geregistreerde indicatie.  

Uitkomsten van de inhoudelijke beoordeling 
Toets onderlinge vervangbaarheid 
Om de plaats van een geneesmiddel in het GVS te kunnen vaststellen, wordt eerst 
beoordeeld of het onderling vervangbaar is met reeds in het GVS opgenomen 
geneesmiddelen. Op grond van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid is 
odevixibat (Bylvay®) niet onderling vervangbaar met andere geneesmiddelen die 
in het GVS zijn opgenomen.  

Therapeutische waarde 
Progressieve familiaire intrahepatische cholestase (PFIC) is een groep van 
zeldzame, autosomaal recessieve (lever)aandoeningen. Bij deze aandoening zijn 
er mutaties in de genen die coderen voor transporteiwitten in de levercellen, 
waardoor galvloeistof onvoldoende kan worden uitgescheiden. Daardoor ontstaat 
cholestase (galstuwing), wat tot ernstige leverbeschadigingen kan leiden.  
Pruritus (jeuk) is het meest belastende symptoom van PFIC en leidt vaak tot 
krabben met ernstige cutane verminking als gevolg. Dit kan ook significante 
invloed hebben op dagelijkse activiteiten en leiden tot onder andere slaapgebrek, 
prikkelbaarheid, concentratiestoornissen en verminderde schoolprestaties.  
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Er bestaat geen farmacologische behandeling met bewezen, duurzame effectiviteit 
bij PFIC. In de PEDFIC1 studie is odevixibat onderzocht bij patiënten van 6 
maanden of ouder met PFIC type 1 en 2.  

Behandeling met odevixibat resulteert in een klinisch relevante vermindering van 
jeuk na behandeling gedurende 24 weken. De jeuk nam in klinisch relevante mate 
af bij 55,1% van de met odevixibat behandelde patiënten en bij 30,1% van de 
patiënten in de placebo arm. Odevixibat is tevens onderzocht in een open-label 
extensiestudie. Er trad bij patiënten met een specifiek subtype (PFIC2 BSEP3) 
geen klinisch relevante verbetering op van de jeuk. Daarom zijn patiënten met 
PFIC2 BSEP3 uitgesloten van vergoeding. Er zijn geen aanwijzingen dat 
behandeling met odevixibat resulteert in een klinisch relevante verhoging van de 
kans op interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten. Odevixibat voldoet 
aan de stand van de wetenschap en praktijk bij de behandeling van PFIC bij 
patiënten van 6 maanden of ouder, met uitzondering van patiënten met PFIC2 
subtype BSEP3. Zorginstituut Nederland concludeert op basis van de data dat 
odevixibat een meerwaarde heeft ten opzichte van standard of care. 

Budgetimpactanalyse (BIA) 
Het Zorginstituut schat het aantal prevalente PFIC patiënten in Nederland nu op 
26 en het aantal incidente patiënten op 3 per jaar. Van de 26 prevalente 
patiënten komen naar verwachting 16 in aanmerking voor behandeling met 
odevixibat. De geschatte budgetimpact is dus gebaseerd op de behandeling van 
19 patiënten in het eerste jaar (16 prevalente en 3 incidente). Rekening houdend 
met aannames over patiëntenaantallen, responspercentages en behandelduur, zal 
opname van odevixibat (Bylvay®) bij PFIC op lijst 1B van het GVS gepaard gaan 
met meerkosten ten laste van het farmaciebudget van € 3,9 tot € 5,1 miljoen in 
het derde jaar na opname. Hierbij bestaat onzekerheid over 1) de aantallen 
patiënten die voor behandeling in aanmerking komen, 2) de responspercentages 
van dit nieuwe middel en 3) de dosering die gebruikt gaat worden. 

Farmaco-economische analyse 
Op grond van de geschatte budgetimpact is vrijstelling verleend voor een 
farmaco-economische analyse. Dat komt vooral door het zeer beperkte aantal 
patiënten. De jaarlijks terugkerende kosten per patiënt zijn echter hoog. Net als in 
eerdere vergelijkbare situaties, houdt het Zorginstituut ook deze casus in 
gedachten bij een toekomstige evaluatie van de criteria voor de uitvoering van 
een farmaco-economische analyse. In deze context acht het Zorginstituut het 
wenselijk dat zorgverzekeraars voor odevixibat scherpe inkoopafspraken maken. 

Advies 
Het Zorginstituut adviseert u om odevixibat (Bylvay®) op te nemen op bijlage 1B 
in het GVS met de volgende vergoedingsvoorwaarden: 
1. Uitsluitend voor een verzekerde van zes maanden en ouder

• met genetisch bevestigde PFIC (met uitzondering van PFIC2, subtype
BSEP3);

• die daarvoor onder behandeling is in een expertisecentrum;
• bij wie niet-invasieve, symptomatische behandeling nog niet gestart is,

of niet tot een duurzaam therapeutisch bevredigend resultaat heeft
geleid.
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2. De behandeling dient te worden gestaakt indien na ten hoogste negen
maanden ononderbroken behandeling geen klinisch aantoonbaar,
symptomatisch behandelvoordeel kan worden vastgesteld.

Hoogachtend, 

Peter Siebers 
Plv. Voorzitter Raad van Bestuur 
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1 Inleiding 

In de brief van 7 september 2022 (kenmerk CIBG-22-04456) verzoekt de minister 
van Medische Zorg en Sport Zorginstituut Nederland een inhoudelijke toetsing uit te 
voeren over het geneesmiddel odevixibat (Bylvay®). 

1.1 Odevixibat (Bylvay®) 
 
Samenstelling 
Een harde capsule bevat odevixibat-sesquihydraat, overeenkomend met 200, 400, 
600 of 1200 microgram odevixibat.[1] 
 
Geregistreerde indicatie 
Odevixibat is geïndiceerd voor de behandeling van progressieve familiaire 
intrahepatische cholestase (PFIC) bij patiënten in de leeftijd van 6 maanden of 
ouder.[1]  
 
Dosering 
De aanbevolen dosis odevixibat is 40 μg/kg eenmaal daags ’s ochtends oraal 
toegediend. Odevixibat kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
Na aanvang van de behandeling met odevixibat kan bij sommige patiënten 
geleidelijk een verbetering in pruritus en een daling van het serumgalzuur optreden. 
Als na drie maanden ononderbroken behandeling geen adequate klinische respons is 
bereikt, kan de dosis worden verhoogd tot 120 µg/kg.  
Voor patiënten bij wie na drie maanden ononderbroken dagelijkse behandeling met 
odevixibat geen behandelvoordeel kan worden vastgesteld, moet een alternatieve 
behandeling worden overwogen.[1] 

1.2 Voorstel registratiehouder opname GVS 
Opname op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering. 
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2 Beoordeling onderlinge vervangbaarheid 

Om de plaats van een geneesmiddel in het GVS te kunnen vaststellen, wordt eerst 
beoordeeld of het onderling vervangbaar is met reeds in het GVS opgenomen 
geneesmiddelen. Er is geen geneesmiddel in het GVS opgenomen voor de 
behandeling van progressieve familiaire intrahepatische cholestase (PFIC) bij 
patiënten in de leeftijd van 6 maanden of ouder. 

2.1 Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

2.1.1 Gelijksoortig indicatiegebied 
Niet van toepassing 

2.1.2 Gelijke toedieningsweg 
Niet van toepassing 

2.1.3 Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie 
Niet van toepassing 

2.1.4 Klinische relevante verschillen in eigenschappen 
Niet van toepassing 
 

2.2 Conclusie onderlinge vervangbaarheid 
Odevixibat (Bylvay®) is niet onderling vervangbaar met de andere geneesmiddelen 
in het GVS. 

2.3 Conclusie plaatsing op lijst 1A  
Op grond van het bovenstaande kan odevixibat (Bylvay®) niet worden geplaatst op 
bijlage 1A. Bekeken moet worden of odevixibat in aanmerking komt voor opname 
op bijlage 1B.  
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3 Beoordeling plaatsing op lijst 1B 

3.1 Beoordeling therapeutische waarde 
De werkzaamheid en veiligheid van odevixibat zijn onderzocht in de PEDFIC1 studie, 
een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde fase III studie bij 
patiënten van 6 maanden of ouder met PFIC type 1 en 2. Behandeling met 
odevixibat resulteert waarschijnlijk in een klinisch relevante vermindering van jeuk 
na behandeling gedurende 24 weken. De jeuk nam in klinisch relevante mate af bij 
55,1% (SE 7,6) van de met odevixibat behandelde patiënten en bij 30,1% (SE 9,1) 
van de patiënten in de placebo arm. Het is onzeker of behandeling met odevixibat 
kan resulteren in een klinisch relevante verbetering van de kwaliteit van leven.  
 
Odevixibat is tevens onderzocht in een open-label extensiestudie. Op basis van 
interimdata leek odevixibat ook de jeuk te verminderen bij patiënten die eerder in 
de PEDFIC1studie waren behandeld. In deze studie zijn ook patiënten met andere 
PFIC typen geïncludeerd. Er trad bij patiënten met PFIC2 BSEP3 na 24 weken 
behandeling geen klinisch relevante verbetering op van de jeuk. Dit kan verklaard 
worden omdat bij deze patiënten het BSEP eiwit niet tot nauwelijks functioneert. 
Daarom zijn patiënten met PFIC2 BSEP3 uitgesloten van vergoeding. Hoewel er 
maar beperkte data is voor andere subtypen dan PFIC1 en PFIC2, verwacht ZIN dat 
het effect naar andere subpopulaties kan worden geëxtrapoleerd. Bij alle 
bestudeerde PFIC types werd een klinisch relevante reductie van de jeuk gevonden, 
wanneer er enige restfunctie van de verschillende transporters in de levercel was. 
Om deze reden wordt verwacht dat odevixibat een klinisch relevant effect heeft bij 
alle typen PFIC (met uitzondering van PFIC2 BSEP3).  
 
Er zijn geen aanwijzingen dat behandeling met odevixibat resulteert in een klinisch 
relevante verhoging van de kans op interventiegerelateerde ernstige ongunstige 
effecten. Daarnaast is het onduidelijk of behandeling met odevixibat resulteert in 
een klinisch relevante verhoging van het aantal stakers als gevolg van ongunstige 
effecten.  
 
De ervaring met odevixibat is beperkt. Odevixibat wordt eenmaal daags ’s ochtends 
oraal toegediend en kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 
 
Conclusie:  
Odevixibat voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk bij de behandeling 
van PFIC bij patiënten van 6 maanden of ouder, met uitzondering van patiënten met 
PFIC2 subtype BSEP3. Zorginstituut Nederland concludeert op basis van de data dat 
odevixibat therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van standard of care.[2] 

3.2 Beoordeling kosteneffectiviteit 
 
Aangezien de geschatte budgetimpact van odevixibat lager dan €10 miljoen 
bedraagt, is er een vrijstelling gegeven voor de beoordeling van de 
kosteneffectiviteit. 
 

3.3 Beoordeling kostenconsequentieraming 
 
ZIN schat het aantal prevalente PFIC patiënten in Nederland nu op 26 en het aantal 
incidente patiënten op 3 per jaar. Van de 26 prevalente patiënten zullen er naar 



DEFINITIEF | odevixibat (Bylvay®) | 11 oktober 2022 

 

2022036778 Pagina 10 van 13 

verwachting 16 voor behandeling met odevixibat in aanmerking komen. De 
geschatte budgetimpact is dus gebaseerd op de behandeling van 19 patiënten in het 
eerste jaar (16 prevalente en 3 incidente). Rekening houdend met aannames over 
patiëntenaantallen, responspercentages en behandelduur, zal opname van 
odevixibat (Bylvay®) bij PFIC op lijst 1B van het GVS gepaard gaan met 
meerkosten ten laste van het farmaciebudget van €3,9 tot €5,1 miljoen in het derde 
jaar na opname. Hierbij bestaat onzekerheid over 1) de aantallen patiënten die voor 
behandeling in aanmerking komen, 2) de responspercentages van dit nieuwe middel 
en 3) de dosering die gebruikt gaat worden. 
 

3.4 Conclusie plaatsing op lijst 1B  
 
Odevixibat (Bylvay®) kan op bijlage 1B worden geplaatst. 
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4 Conclusie plaatsing in GVS 

Odevixibat kan op bijlage 1B worden geplaatst. 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland (hierna: ZIN) 

de inhoudelijke beoordeling van de waarde van odevixibat (Bylvay®) bij de 

behandeling van progressieve familiaire intrahepatische cholestase bij patiënten van 

6 maanden of ouder. Odevixibat is hierbij vergeleken met standard of care 

(symptomatische behandeling met UDCA en/of rifampicine) op de criteria gunstige 

effecten, ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. ZIN 

heeft zich hierbij laten adviseren door zijn Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 

 

De werkzaamheid en veiligheid van odevixibat zijn onderzocht in de PEDFIC1 studie, 

een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde fase III studie bij 

patiënten van 6 maanden of ouder met PFIC type 1 en 2. Behandeling met 

odevixibat resulteert waarschijnlijk in een klinisch relevante vermindering van jeuk 

na behandeling gedurende 24 weken. De jeuk nam in klinisch relevante mate af bij 

55,1% (SE 7,6) van de met odevixibat behandelde patiënten en bij 30,1% (SE 9,1) 

van de patiënten in de placebo arm. Het is onzeker of behandeling met odevixibat 

kan resulteren in een klinisch relevante verbetering van de kwaliteit van leven.  

 

Odevixibat is tevens onderzocht in een open-label extensiestudie. Op basis van 

interimdata leek odevixibat ook de jeuk te verminderen bij patiënten die eerder in 

de PEDFIC1studie waren behandeld. In deze studie zijn ook patiënten met andere 

PFIC typen geïncludeerd. Er trad bij patiënten met PFIC2 BSEP3 na 24 weken 

behandeling geen klinisch relevante verbetering op van de jeuk. Dit kan verklaard 

worden omdat bij deze patiënten het BSEP eiwit niet tot nauwelijks functioneert. 

Daarom zijn patiënten met PFIC2 BSEP3 uitgesloten van vergoeding. Hoewel er 

maar beperkte data is voor andere subtypen dan PFIC1 en PFIC2, verwacht ZIN dat 

het effect naar andere subpopulaties kan worden geëxtrapoleerd. Bij alle 

bestudeerde PFIC types werd een klinisch relevante reductie van de jeuk gevonden, 

wanneer er enige restfunctie van de verschillende transporters in de levercel was. 

Om deze reden wordt verwacht dat odevixibat een klinisch relevant effect heeft bij 

alle typen PFIC (met uitzondering van PFIC2 BSEP3).  

 

Er zijn geen aanwijzingen dat behandeling met odevixibat resulteert in een klinisch 

relevante verhoging van de kans op interventiegerelateerde ernstige ongunstige 

effecten. Daarnaast is het onduidelijk of behandeling met odevixibat resulteert in 

een klinisch relevante verhoging van het aantal stakers als gevolg van ongunstige 

effecten.  

 

De ervaring met odevixibat is beperkt. Odevixibat wordt eenmaal daags ’s ochtends 

oraal toegediend en kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 

Odevixibat voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk bij de behandeling 

van PFIC bij patiënten van 6 maanden of ouder, met uitzondering van patiënten met 

PFIC2 subtype BSEP3. ZIN concludeert op basis van de data dat odevixibat een 

meerwaarde heeft ten opzichte van standard of care. 

 

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

advies van ZIN aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aanzien 

van opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), is beschreven in het 

GVS-rapport van odevixibat (Bylvay®). 
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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 (hierna: ZIN) beoordeelt in dit rapport de waarde van 

odevixibat bij progressieve familiaire intrahepatische cholestase bij patiënten van 6 

maanden of ouder t.o.v. de standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 

Stofnaam odevixibat (Bylvay®) harde capsules 

Geregistreerde indicatie[1]:  

Odevixibat is geïndiceerd voor de behandeling van progressieve familiaire 

intrahepatische cholestase (PFIC) bij patiënten in de leeftijd van 6 maanden of 

ouder.[1]  

Claim van de registratiehouder:  

De registratiehouder claimt een meerwaarde ten opzichte van de Nederlandse 

standard of care voor patiënten met alle vormen van PFIC (met uitzondering van 

PFIC2 bij wie het galzoutexportpomp (BSEP)-eiwit volledig afwezig is of niet 

functioneert (d.w.z. patiënten met PFIC2, subtype BSEP3)).  

Doseringsadvies:  

De aanbevolen dosis odevixibat is 40 μg/kg eenmaal daags ’s ochtends oraal 

toegediend. Odevixibat kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

Na aanvang van de behandeling met odevixibat kan bij sommige patiënten 

geleidelijk een verbetering in pruritus en een daling van het serumgalzuur 

optreden. Als na drie maanden ononderbroken behandeling geen adequate 

klinische respons is bereikt, kan de dosis worden verhoogd tot 120 µg/kg.  

Voor patiënten bij wie na drie maanden ononderbroken dagelijkse behandeling 

met odevixibat geen behandelvoordeel kan worden vastgesteld, moet een 

alternatieve behandeling worden overwogen.[1] 

Samenstelling: 

Een harde capsule bevat odevixibat-sesquihydraat, overeenkomend met 200, 

400, 600 of 1200 microgram odevixibat.[1] 

Werkingsmechanisme:  

Odevixibat is een reversibele, krachtige, selectieve remmer van het ileaal 

galzuurtransporteiwit (IBAT). Odevixibat werkt lokaal in het distale ileum om de 

heropname van galzuren te verlagen en de klaring van galzuren te verhogen via 

het colon, waardoor de serumconcentratie van galzuren daalt.[1]  

Bijzonderheden: Bylvay® is een weesgeneesmiddel. Het is door de European 

Medicines Agency (EMA) goedgekeurd onder exceptional circumstances.[2]  

 

1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

Progressieve familiaire intrahepatische cholestase (PFIC) is een groep van zeldzame, 

autosomaal recessieve (lever)aandoeningen. Bij deze aandoening zijn er mutaties in 

de genen die coderen voor transporteiwitten in de hepatocyten (levercellen). 

Hierdoor kan de galvloeistof onvoldoende worden uitgescheiden om via de galwegen 

te worden afgevoerd naar de dunne darm. Daardoor ontstaat cholestase 

(galstuwing). De opstapeling van galzouten kan tot leverbeschadigingen leiden.[3]  

 

In essentie zijn er drie typen PFIC. Bij PFIC1, ook wel bekend als de ziekte van 

Byler, zijn door een tekort van FIC1-eiwit naast de lever vaak ook de darmen en de 

alvleesklier aangedaan. PFIC2 manifesteert zich voornamelijk in de lever. Hierbij is 

specifiek het galzoutexporteiwit (‘bile salt export pump’; BSEP) afwezig of niet 
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actief. Hiervan zijn drie subtypen bekend: BSEP1, BSEP2 en BSEP3. Hoewel bij 

BSEP1 en BSEP2 nog sprake is van enige BSEP-activiteit, is dat functioneel niet 

voldoende. Bij BSEP3 is zelfs hiervan geen sprake meer. Bij PFIC2 doet leverschade 

zich vaak sneller en ernstiger voor dan bij PFIC1. Vergeleken met PFIC1 en PFIC2 

manifesteert PFIC3 zich minder snel. Hierbij verandert door een tekort van MDR3-

eiwit de galvloeistof zodanig van samenstelling, dat deze de galwegen in de lever 

beschadigt.[3] Recent zijn ook andere typen beschreven.[4] Deze blijven hier buiten 

beschouwing.  

 

Bij patiënten met de meest voorkomende vormen (PFIC1 en PFIC2) ontstaan de 

klachten, waaronder icterus (geelzucht) en ernstige pruritus (jeuk), over het 

algemeen in de eerste paar maanden van het leven.[5] PFIC3 kan zich ook pas in de 

late kindertijd tot vroege volwassenheid manifesteren.[6]  

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

Voor kinderen en hun ouders/verzorgers is pruritus het meest belastende symptoom 

van PFIC.[7] Pruritus leidt tot krabben met ernstige cutane verminking als gevolg; 

soms tot bloedens toe. Dit kan significante invloed hebben op dagelijkse activiteiten 

en leiden tot onder andere slaapgebrek, prikkelbaarheid, concentratiestoornissen en 

verminderde schoolprestaties.[5] Daarnaast kan het resulteren in een verminderde 

kwaliteit van leven ten opzichte van gezonde leeftijdsgenoten.[7] Niet alleen voor de 

kinderen is PFIC een ernstige ziekte, ook geeft het een significante belasting voor 

hun ouders of verzorgers.[8]  

 

De symptomen verschillen per PFIC-type. Deze variëren van icterus (geelzucht), 

splenomegalie (een vergrote milt), hepatomegalie (een vergrote lever), 

hepatocellulair carcinoom, en groeistoornissen tot malabsorptie.[9] Patiënten met 

PFIC1 hebben vaker extrahepatische manifestaties, zoals bijvoorbeeld (vet)diarree 

en ontsteking van de alvleesklier. Pruritus treedt in een ernstigere vorm op bij 

PFIC1 en PFIC2 dan bij PFIC3. Patiënten met PFIC2 hebben verhoudingsgewijs ook 

een hoger risico op het ontwikkelen van levertumoren. Bij patiënten met PFIC3 is in 

het serum de hoeveelheid van het leverenzym gamma-glutamyltransferase (GGT) 

(sterk) verhoogd; bij PFIC1 en PFIC2 niet.[6]  

 

Patiënten met PFIC ontwikkelen meestal leverfibrose, levercirrose en eindstadium 

leverfalen voordat zij volwassen zijn.[10] Zonder chirurgische omleiding van de 

galwegen (SBD) of levertransplantatie bereikt slechts 50% van de patiënten met 

PFIC de leeftijd van 10 jaar en bijna geen van de patiënten de leeftijd van 20 jaar.[5] 

SBD kan de leverschade verminderen en daardoor bij sommige patiënten een 

levertransplantatie uitstellen of voorkomen.[11, 12] Bij meer dan de helft van de 

patiënten vermindert of verdwijnt de pruritus na SBD. Ongeveer 27% van de 

patiënten heeft echter alsnog een levertransplantatie nodig.[13]  

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

Er is beperkte gepubliceerde data over de prevalentie en incidentie van PFIC.[7] De 

precieze incidentie van PFIC is niet bekend. Het is een zeldzame ziekte met bij de 

geboorte een geschatte incidentie die varieert tussen 1/50.000 en 1/100.000.[10] In 

studies waarin kinderen opgenomen waren in het ziekenhuis met aan de lever 

gerelateerde ziekten, werd een prevalentie van PFIC gerapporteerd van 12-13% bij 

kinderen met cholestase en van 9% bij kinderen met cholestase, acuut leverfalen of 

splenomegalie.[7] De ziekte komt ongeveer even vaak voor bij mannen als bij 

vrouwen.[5] Van de drie voornaamste PFIC types (1 t/m 3), komt PFIC2 het meest 

voor. In studies werd PFIC2 gediagnosticeerd bij 38-91% van de patiënten; PFIC1 

bij 10-38% en PFIC3 bij 28-38%.[7] 
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NAPPED register 

Sinds 2017 wordt data verzameld in het wereldwijd NAtural course and Prognosis of 

PFIC and Effect of biliary Diversion (NAPPED) consortium. Het NAPPED register 

registreert retrospectief data van individuele patiënten om bij patiënten met PFIC1 

en PFIC2 het natuurlijk beloop van hun aandoening te voorspellen. Dit consortium 

hoopt daarmee ook te kunnen voorspellen hoe dit verloop verandert na 

chirurgische, partiële omleiding van de galwegen (SBD) of levertransplantatie. In 

2021 omvatte het register data van 68 tertiaire verwijzingscentra over de hele 

wereld en was data van 759 patiënten beschikbaar.[14]  

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

Er bestaat geen gepubliceerde Nederlandse richtlijn voor de behandeling van PFIC. 

De European Association for the Study of the Liver (EASL) heeft een richtlijn 

gepubliceerd over cholestatische leverziekten.  

 

Clinical Practice Guidelines: Management of cholestatic liver diseases (2009)[15] 

Er bestaat geen farmacologische behandeling die bewezen effectief is voor de 

langetermijn prognose van PFIC. Over het algemeen wordt bij kinderen  

voedingssuppletie met middellange keten triglyceriden en vetoplosbare vitamines 

aangeraden. Van ursodeoxycholzuur (UDCA) is beschreven dat het biochemische 

tests verbetert bij bijna 50% van de patiënten met PFIC3, maar over het algemeen 

geen effect heeft bij PFIC1 en PFIC2. Rifampicine kan jeuk verlichten. SBD heeft 

bewezen gunstige klinische en biochemische effecten bij PFIC1 en PFIC2. 

Levertransplantatie is de enige behandeling van ‘end stage liver disease’ (ESLD; 

eindstadium van leverziekte) bij PFIC.  

 

Scopingsoverleg 

In juli 2022 heeft ZIN een scopingsoverleg georganiseerd met de beroepsgroep en 

de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging om zich een beeld te vormen van de 

belangrijkste praktische aspecten van de diagnostiek en behandeling van PFIC in 

Nederland. 

 

Gebruikte richtlijnen / protocollen  

Er bestaat geen Nederlandse richtlijn voor de behandeling van PFIC. Er zijn wel 

zorgpaden in de lokale ziekenhuizen en gepubliceerde review artikelen waarin alle 

literatuur is samengevat over de behandeling van dit ziektebeeld.  

 

Medicamenteuze behandeling 

In de praktijk wordt doorgaans rifampicine gegeven in een dosering van 5 - 20 

mg/kg/dag. Dit heeft enig effect op de jeuk. Daarnaast wordt UDCA voorgeschreven 

in een dosering van 15 - 20 mg/kg/dag om beschadiging van de galwegen te 

voorkomen. Bij PFIC1 en PFIC2 is UDCA niet effectief, en rifampicine zelden effectief 

genoeg (geeft alleen enige symptoomverlichting). Na start van de behandeling durft 

men dit vaak niet meer te stoppen. Langdurige effectiviteit is echter niet bewezen 

en wordt in de praktijk ook niet of nauwelijks gezien. Daarnaast krijgen patiënten 

voedingssuppletie met o.a. vetoplosbare vitaminen om tekorten te voorkomen.  

 

Niet-medicamenteuze behandeling 

De niet-medicamenteuze behandeling kan bestaan uit SBD. Dit bestaat uit het 

chirurgisch aanleggen van een partiële externe biliaire diversie (PEBD) of een 

partiële interne biliaire diversie (PIBD). In Nederland wordt PEBD toegepast. Bij 

deze chirurgische behandeling krijgen patiënten een stoma van de galblaas naar 

buiten om een gedeelte van de gal uit het lichaam te verwijderen en heropname in 

de darmen te voorkomen. Indien dit geweigerd wordt of cultureel gezien geen optie 

is, is nog een interne biliaire diversie mogelijk. Dat is in Nederland niet gebruikelijk. 
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PEBD kan worden toegepast bij kinderen vanaf 1 jaar. Therapieresistente jeuk is al 

voldoende indicatie voor deze behandeling. De omvang en ernst van de symptomen 

bepalen of en wanneer SBD wordt toegepast. Dit is afhankelijk van het PFIC-type. 

SBD wordt voornamelijk toegepast bij patiënten met PFIC1 en PFIC2 met (zeer) 

ernstige symptomen/klachten. Het wordt minder toegepast bij PFIC3, omdat het 

mechanisme dat daarbij de jeuk veroorzaakt verschilt en omdat UDCA vaak beter 

werkt. PFIC 4 t/m 6 komen in veel mindere mate voor, waardoor niet duidelijk is 

hoe deze patiënten over het algemeen worden behandeld.  

 

Bij toepassing van SBD is er de hoop dat de jeuk stopt of in ieder geval sterk 

afneemt. Als dat zo is, wordt beoordeeld of rifampicine en UDCA gestopt kunnen 

worden. Indien de jeuk niet voldoende afneemt, wordt de medicatie weer gestart.  

 

Indien SBD onvoldoende effect heeft, is een levertransplantatie de laatste 

behandeloptie. Levertransplantatie wordt overwogen bij alle PFIC typen waarbij de 

kwaliteit van leven te sterk negatief wordt beïnvloed of indien er sprake is van zeer 

ernstige leverschade. Indien patiënten een PFIC type hebben waarbij er in de lever 

geen functionerend transporteiwit is (o.a. PFIC2, subtype BSEP3), vergroot dit de 

kans op een levertransplantatie. 

Levertransplantatie maakt in het algemeen een einde aan de jeuk. Indien patiënten 

ook in andere inwendige organen dan de lever een niet goed functionerend eiwit 

hebben (bijv. bij PFIC1), dan treden ook daar klachten op (zoals bijv. diarree). Bij 

PFIC2 treden minder (grote) problemen op bij levertransplantatie. Bij patiënten met 

PFIC3 heeft deze behandeling ook vaak een goed effect. Een levertransplantatie kan 

ook toegepast worden bij levertumoren bij PFIC2 patiënten, die een sterk verhoogd 

risico daarop hebben.  

 

Monitoring  

Patiënten komen frequent langs, met name als ze niet goed reageren op hun 

behandeling. Een patiënt wordt minimaal elke drie maanden gezien. Dan worden 

leverwaarden (ASAT, ALAT en bilirubine) bepaald en vitamines in het bloed 

gecontroleerd. Het lichaamsgewicht wordt bepaald en ze gaan langs bij een diëtiste. 

Ook krijgen ze een echo van de lever. Jeukscores worden bijgehouden, maar 

vragenlijsten die hiervoor zijn ontworpen zijn niet praktisch in het gebruik. Daarom 

wordt geregistreerd in welke mate er sprake is van jeuk (bijvoorbeeld niet erg of 

heel erg). Er wordt gevraagd naar de slaapkwaliteit en hoe de ziekte hun leven 

beïnvloedt; beperkt het bijvoorbeeld het naar school gaan. Bijwerkingen worden in 

de gaten gehouden. De ontlasting kan vetter of dunner worden. Soms heeft 

medicatie ook invloed op de leverwaarden.  

 

Plaatsbepaling odevixibat 

Odevixibat zal met name een belangrijke plaats hebben bij de behandeling van 

nieuw gediagnosticeerde patiënten. Daarnaast kan het toegepast worden bij 

patiënten waarbij het effect van SBD onvoldoende is gebleken. Het zal bij voorkeur 

worden toegepast voorafgaand aan behandeling met rifampicine + UDCA. Aangezien 

(afronding van) de diagnostiek enige tijd vergt, worden in de tussentijd patiënten 

veelal al met rifampicine + UDCA behandeld. Als patiënten goed reageren op 

odevixibat, kan deze medicatie op geleide van de symptomen (deels) worden 

afgebouwd.  

Odevixibat heeft met name toegevoegde waarde bij patiënten met PFIC1 en PFIC2. 

Patiënten met PFIC3 reageren vaak al goed op behandeling met UDCA. Als dat niet 

zo is, kan odevixibat alsnog worden geprobeerd.  

Het is op dit moment onduidelijk of SBD nog toegepast zal worden na behandeling 

met odevixibat. In principe is het de intentie om SBD te voorkomen. Er wordt liever 

gestart met een niet invasief geneesmiddel. Echter, indien odevixibat onvoldoende 
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symptoomverlichting geeft, zal SBD misschien toch nog overwogen worden. Het 

blijft mogelijk dat een klein deel van de patiënten hier, ondanks een therapeutisch 

onbevredigende respons op odevixibat, toch beter op reageert. Mogelijk werkt het 

additief.  

Wanneer odevixibat geen effect heeft op de jeuk, galzouten en leverparameters zal 

het gestopt worden. Wanneer precies is echter moeilijk te bepalen. Bij sommige 

patiënten duurt het langere tijd (bijvoorbeeld 6 maanden) voordat het effect 

optreedt. Ook als het enig effect heeft op de jeuk, kan overwogen worden om 

odevixibat te continueren.  

 

Vergelijkende behandeling  

Er bestaat geen farmacologische behandeling met bewezen, duurzame effectiviteit  

bij PFIC. In Nederland wordt in eerste aanleg meestal off-label rifampicine en/of 

UDCA toegepast. Niet-medicamenteus wordt in Nederland bij het overgrote deel van 

patiënten met een ernstig ziektebeeld eventueel SBD toegepast.  

 

Uit het scopingsoverleg is naar voren gekomen dat odevixibat met name bij nieuw 

gediagnosticeerde patiënten zal worden toegepast. Daarnaast kan het een plaats 

krijgen bij patiënten waarbij het therapeutisch effect van SBD onvoldoende is 

gebleken. Bij voorkeur zal iedere behandeling van PFIC met odevixibat worden 

gestart, aangezien dit in tegenstelling tot SBD een niet-invasieve medicamenteuze 

behandeling is. Om deze reden(en) is in dit rapport gekozen voor de standard of 

care (off-label rifampicine en/of UDCA) als vergelijkende behandeling.  
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Wat is de waarde van odevixibat (Bylvay®) bij progressieve familiaire 

intrahepatische cholestase bij patiënten van 6 maanden of vergeleken met standard 

of care? 

 

2.1.1 PICO 

 

Tabel 1 PICO 

Patiëntenpopulatie  Patiënten van 6 maanden of ouder met progressieve 

familiaire intrahepatische cholestase  

Interventie Odevixibat als monotherapie of in combinatie met 

symptomatische behandeling met UDCA en/of 

rifampicine 

Controle-interventie  Standard of care (symptomatische behandeling met 

UDCA en/of rifampicine)  

Cruciale uitkomsten  Pruritus 

Kwaliteit van leven 

Incidentie interventiegerelateerde ernstige ongunstige 

effecten 

Incidentie stakers vanwege interventiegerelateerde 

ongunstige effecten 

Relevante follow-up duur Om het effect op pruritus en de kwaliteit van leven in 

te schatten, is een follow-up duur van tenminste zes 

maanden gewenst.  

Studiedesign Uit de door het Zorginstituut gehanteerde passend 

onderzoeksvragenlijst komt naar voren dat 

gerandomiseerd, dubbelblind, gecontroleerd 

onderzoek ten opzichte van placebo wenselijk is. De 

kleine patiëntpopulatie kan het randomiseren en 

formuleren van een controlegroep bemoeilijken. 

Desondanks lijkt een RCT haalbaar. 

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

 

Pruritus  

Jeuk (pruritus) werd tijdens het scopingsoverleg genoemd als een cruciale 

uitkomstmaat. Volgens de literatuur is het PRUCISION Instrument een gevalideerd 

instrument om pruritus en slaapstoornissen te meten bij patiënten met PFIC en 

andere pediatrische cholestatische leverziekten. Er bestaan twee versies: de 

PRUCISION PRO (PRO: patient-reported outcome) die patiënten zelf kunnen invullen 

en de PRUCISION ObsRO (ObsRO: observer-reported outcome) die (hun) verzorgers 

kunnen invullen. Het PRO instrument kan toegepast worden vanaf een leeftijd van 8 

jaar. Het instrument wordt twee keer per dag ingevuld via een elektronisch dagboek 

en bevat 5 afbeeldingen om de jeuk te beschrijven. Slaapstoornissen en 

vermoeidheid worden gekwantificeerd met 5 afbeeldingen, ja/nee antwoorden en 

numerieke beoordelingen. Een voorbeeld van de vragenlijsten staat weergegeven in 

Appendix 1.[16] 

De ernst van pruritus kan ook gemeten worden met generieke meetmethoden, zoals 

bijvoorbeeld een Visueel Analoge Schaal (VAS), Numerical Rating Scale en Verbal 

Rating Scale (VRS). [17-19]  
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Klinische relevantiegrens:  

Tijdens het scopingsoverleg werd een kleine verbetering als klinisch relevant 

beschouwd.  

Voor het PRUCISION ObsRo instrument wordt een verandering van -1,00 vanaf 

baseline binnen dezelfde patiënt als een klinisch relevant verschil beoordeeld. Dit wil 

zeggen dat de verzorger een vermindering van de gemiddelde krab score van 1 of 

meer punten kan opvatten als een klinisch relevante verbetering van pruritus. [16]  

 

Kwaliteit van leven 

Kwaliteit van leven werd tijdens het scopingsoverleg een cruciale uitkomstmaat 

genoemd. In de literatuur wordt beschreven dat de kwaliteit van leven bij kinderen 

gemeten kan worden met behulp van de Pediatric Quality of Life Inventory 

(PedsQL). Het bevat 23 items en omvat vragen over het lichamelijk functioneren (8 

items), emotioneel functioneren (5 items), sociaal functioneren (5 items) en het 

functioneren op school (5 items). De schaal bij deze kwaliteit van leven vragenlijst 

loopt van 0 tot 100, waarbij hogere scores corresponderen met een betere kwaliteit 

van leven.[20] Deze vragenlijst is niet gevalideerd voor patiënten met PFIC. 

 

Klinische relevantiegrens:  

Een verandering (minimal clinically important difference, MCID) in de PedsQL van 

4,4 in de totale score voor zelfrapportage door kinderen wordt als klinisch relevant 

verschil gezien. Indien de rapportage door de ouders gebeurt, wordt een 

verandering van 4,5 in de totale score als klinisch relevant gezien.[21]  

 

Indien er geen uitspraak gedaan kan worden gedaan op de bovenstaande cruciale 

uitkomstmaten, worden de uitkomsten op de onderstaande belangrijke 

uitkomstmaten meegewogen.  

 

Hoogte serum galzuren 

De hoogte van serumgalzuren werd tijdens het scopingsoverleg een belangrijke 

uitkomstmaat genoemd. De hoogte van serumgalzuren is gecorreleerd aan jeuk, 

betere vetopname en de observatie dat patiënten minder vaak een dieet hoeven te 

volgen. In de literatuur wordt aangegeven dat serumgalzuurwaarden na een SBD 

prognostisch zijn voor de duur dat patiënten hun oorspronkelijke lever behouden.[14]  

 

Klinische relevantiegrens:  

In een studie van Wessel et al. bleek een serumgalzuurwaarde <102 µmol/L of een 

vermindering van tenminste 75% van de serumgalzuren vlak na SBD een 

leveroverleving van ≥15 jaar na SBD te voorspellen.[12]  

 

Slaapkwaliteit 

Slaapkwaliteit werd tijdens het scopingsoverleg een belangrijke uitkomstmaat 

genoemd. De slaapkwaliteit is onderdeel van het PRUCISION instrument (Appendix 

1). In dit instrument wordt het aantal dagen gemeten waarbij patiënten hulp nodig 

hebben om in slaap te vallen, gekalmeerd dienen te worden of slapen met hun 

verzorger. Daarnaast zijn vermoeidheidsklachten ook onderdeel van de 

bovengenoemde PedsQL-vragenlijst.  

 

Klinische relevantiegrens:  

De klinische relevantiegrens is onbekend.  

 

Leverwaarden 

De leverwaarden werden tijdens het scopingsoverleg een belangrijke uitkomstmaat 

genoemd. In de literatuur worden de Pediatric End-stage Liver Disease (PELD) en 
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Model for End-Stage Liver Disease (MELD) scores als meetinstrument genoemd om 

de relatieve ernst van de ziekte en de overlevingskans te schatten voor patiënten 

die wachten op een levertransplantatie. De PELD score berust op de volgende 

testresultaten: albumine, serum bilirubine, international normalized ratio (INR; 

mate van bloedstolling), groei (gebaseerd op geslacht, gewicht en lengte bij een 

bepaalde leeftijd). Deze score loopt van negatieve tot positieve waarden [-10 (laag 

ziekteniveau) tot 50 (ernstig ziek)]. De MELD score is gebaseerd op testresultaten 

voor serum creatinine, serum bilirubine, INR en serum natrium, en loopt van 6 (laag 

ziekteniveau) tot 40 (ernstig ziek).[22, 23] 

 

Klinische relevantiegrens:  

De klinische relevantiegrens is onbekend.  

 

Incidentie interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten 

Het aantal ernstige ongunstige effecten gerelateerd aan de behandeling wordt als 

cruciale uitkomstmaat beschouwd. Wanneer deze niet gerapporteerd zijn, dan 

worden interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten gerapporteerd. Indien 

deze niet beschikbaar zijn, dan worden interventiegerelateerde ongunstige effecten 

gerapporteerd. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de ernstige ongunstige 

effecten en van de meest frequent voorkomende ongunstige effecten die kunnen 

optreden bij de behandeling.  

 

Incidentie stakers vanwege interventiegerelateerde ongunstige effecten 

Het aantal patiënten dat de behandeling staakt als gevolg van 

interventiegerelateerde ongunstige effecten wordt meegenomen als cruciale 

uitkomstmaat.  

 

Overige uitkomstmaten  

Tijdens het scopingsoverleg werd de beperking van functioneren een belangrijke 

uitkomstmaat genoemd. Aangezien dit al is meegenomen in de kwaliteit van leven 

vragenlijsten, wordt dit niet verder beschreven in het rapport.  

 

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

ontbreekt, hanteert ZIN de default grenswaarde van 0,5 meer of minder bij het 

gestandaardiseerde gemiddelde verschil (SMD). Bij een relatief risico (RR en HR) is 

de default grenswaarde 0,75 en 1,25. 

 

2.2 Zoekstrategie 

Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft 

ZIN in augustus 2022 een literatuursearch gedaan naar publicaties over odevixibat 

bij progressieve familiaire intrahepatische cholestase als monotherapie of in 

combinatie met een symptomatische behandeling met UDCA en/of rifampicine bij 

patiënten van 6 maanden of ouder. De exacte zoekstrategie is weergegeven in 

bijlage 1. 

 

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

productkenmerken (SPC) van het registratiedossier en het 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: 
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- Bij voorkeur: gerandomiseerd, geblindeerd en gecontroleerd onderzoek waarbij 

odevixibat is onderzocht ten opzichte van placebo bij patiënten met PFIC 

- Engelstalige artikelen 

 

Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

- Congresbijdragen 

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



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport odevixibat (Bylvay®) bij de behandeling van progressieve familiaire 

intrahepatische cholestase | 11 oktober 2022 

 

2022023677 Pagina 19 van 48 

3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteert in 7 referenties, waarvan 1 gepubliceerde studie voldeed 

aan de inclusiecriteria. De hierna volgende PRISMA flowchart geeft het 

selectieproces weer.  

 

 
 

Een publicatie van de A4250-005 studie is geïncludeerd op basis van de 

literatuursearch, ook bekend als de PEDFIC1 studie. De PEDFIC1 studie is een 

dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde fase III studie waarin 

odevixibat wordt vergeleken met placebo bij pediatrische ambulante patiënten die 

gediagnosticeerd waren met PFIC1 of PFIC2 en pruritus en verhoogde 

galzuurwaarden hadden bij screening.[24]  

 

Tevens zijn het EPAR en de SmPC van odevixibat geraadpleegd. In het EPAR wordt 

een extensiestudie beschreven, de A4250-008 studie, ook bekend als de PEDFIC2 

studie.  

 

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

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

overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 4. 

 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

 

PEDFIC1 studie[24] 

De PEDFIC1 studie, ook bekend als studie A4250-005, is een dubbelblinde, 

gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde fase III studie om de werkzaamheid en 

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 7) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 0) 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 7) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 7) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 2) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 5) 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 1) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n = 1) 

 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport odevixibat (Bylvay®) bij de behandeling van progressieve familiaire 

intrahepatische cholestase | 11 oktober 2022 

 

2022023677 Pagina 20 van 48 

veiligheid van odevixibat aan te tonen bij kinderen met PFIC type 1 en 2. Patiënten 

met een leeftijd van ≥6 maanden en ≤18 jaar met een lichaamsgewicht van meer 

dan 5 kg, een serum galzuurwaarde ≥100 µmol/L en aanzienlijke jeuk voor 

randomisatie werden geïncludeerd. Patiënten met PFIC2 BSEP subtype 3 werden 

uitgesloten van deelname aan de studie. Dat gold ook voor patiënten die of een SBD 

hadden ondergaan in de 6 maanden voorafgaand aan de screeningsperiode, of al 

een levertransplantatie hadden ondergaan of op de wachtlijst stonden voor een 

levertransplantatie in de 6 maanden na randomisatie. 

Patiënten ontvingen oraal odevixibat 40 µg/kg/dag, odevixibat 120 µg/kg/dag of 

een placebo gedurende 24 weken. Behandeling met UDCA, rifampicine en/of 

antihistaminica was toegestaan wanneer de patiënt gedurende tenminste 4 weken 

een stabiele dosering had. Randomisatie werd gedaan in blokken van 6 en 

gestratificeerd naar PFIC type (type 1 of 2) en leeftijd (6 maanden tot 5 jaar, 6 tot 

12 jaar en 13 tot ≤18 jaar). Zowel de onderzoekers als patiënten waren geblindeerd 

tijdens de studie.  

 

De primaire uitkomstmaat van de PEDFIC1 studie was de proportie van patiënten 

met een reductie van ten minste 70% van de serum galzuurconcentratie van 

baseline tot het eind van de behandeling of het bereiken van een waarde van ≤70 

µmol/L (28,6 µg/mL) na 24 weken behandeling. De baselinewaarde was het 

gemiddelde van de laatste twee waarden voor de eerste dosis en de eindwaarde was 

het gemiddelde van de bepalingen op week 22 en 24 na start van de behandeling. 

Daarnaast was ook de proportie van positieve pruritusbeoordelingen op 

patiëntniveau na 24 weken op basis van het PRUCISION ObsRO-instrument een 

primair eindpunt. Secundaire eindpunten waren de veranderingen van baseline tot 

het einde van de behandeling in groei, slaapparameters en alanine aminotransferase 

(ALT).  

 

In totaal werden er 62 patiënten gerandomiseerd, waarvan 23 patiënten naar 

odevixibat 40 µg/kg/dag, 19 naar odevixibat 120 µg/kg/dag en 20 naar placebo. De 

mediane leeftijd van patiënten was 3,2 jaar (range 0,5-15,9 jaar). Van de patiënten 

hadden 17 patiënten (27%) PFIC1 en 45 patiënten (73%) PFIC2.  

 

PEDFIC2 

De PEDFIC2 studie, ook bekend als A4250-008, is een open-label extensiestudie om 

de werkzaamheid en veiligheid van odevixibat op langere termijn te evalueren bij 

patiënten met PFIC types 1 en 2. Er is een amendement in het studieprotocol 

gekomen om toegang voor patiënten te verlenen die niet in aanmerking kwamen 

voor de PEDFIC1 studie, waaronder patiënten met andere leeftijden en andere 

varianten van PFIC en ook patiënten die SBD hebben gehad. Alleen interimdata zijn 

van deze studie beschikbaar (data cut-off 15 juli 2020). 

In de studie zijn twee cohorten geïncludeerd. In cohort 1 zijn patiënten geïncludeerd 

die de behandeling in de PEDFIC1 studie hebben afgerond of staakten met de studie 

wegens de ondraaglijke symptomen na ten minste 12 weken behandeling. Patiënten 

werden uitgesloten bij gedecompenseerde leverziekte of indien ze niet 

therapietrouw waren in de PEDFIC1 studie. In cohort 2 zijn patiënten die niet eerder 

behandeld zijn met een lichaamsgewicht ≥5kg met een genetisch bevestigde 

diagnose van PFIC (elk type) geïncludeerd die niet aan de inclusiecriteria voor de 

PEDFEC1 studie voldeden of indien ze in aanmerking kwamen voor de PEDFIC1 

studie nadat de studie was voltooid. Inclusiecriteria waren een serum galzuurwaarde 

≥100 µmol/L, een historie met ernstige pruritus en een krabscore van ≥2 in de twee 

weken voor het eerste bezoek. Patiënten met PFIC2 BSEP subtype 3 werden 

uitgesloten van de studie. Daarnaast werden patiënten uitgesloten indien ze een 

levertransplantatie hadden gehad of een geplande levertransplantatie hadden 

binnen zes maanden. 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport odevixibat (Bylvay®) bij de behandeling van progressieve familiaire 

intrahepatische cholestase | 11 oktober 2022 

 

2022023677 Pagina 21 van 48 

 

Patiënten werden gedurende 72 weken behandeld met odevixibat in een dosering 

van 120 µg/kg/dag. Deze dosering was bepaald voordat data uit de PEDFIC1 studie 

beschikbaar was en gebaseerd op een dier-naar-mens conversiefactor. Indien zij de 

dosering niet konden verdragen, kon de dosering na minimaal een week worden 

verlaagd naar 40 µg/kg/dag.  

 

De uitkomstmaten waren gelijk aan de uitkomstmaten in de PEDFIC1 studie. 

Het primaire meetmoment voor de geplande interimanalyse was na 24 weken van 

behandeling met odevixibat.  

 

Ten tijde van de interimanalyse waren 69 patiënten in de PEDFIC2 geïncludeerd, 

waarvan 53 in cohort 1 en 16 in cohort 2. De mediane leeftijd was 4,1 jaar (range 

1,0-19,5). Van de patiënten hadden 18 patiënten PFIC1, 45 patiënten PFIC2 

(waarvan 12 BSEP1, 31 BSEP2 en 2 BSEP3), 5 patiënten PFIC3 en 1 patiënt PFIC6 

(Myo5B mutatie).  

Aangezien de resultaten niet met standard of care zijn vergeleken, zal ZIN deze 

meenemen als aanvullend bewijs.  

 

Bijlage 5 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: 

Cochrane risk of bias tool. 

 

De beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 6. De effecten van de 

interventie en de kwaliteit van de evidence zijn samengevat in het GRADE evidence 

profiel (bijlage 7). 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, redelijk, laag of zeer laag zijn.  

 

Pruritus  

Pruritus werd in de PEDFIC1 studie beoordeeld middels de het PRUCISION ObsRo 

instrument. Als primair eindpunt werd beoordeeld welke proportie van patiënten een 

positieve beoordeling van de jeuk had. Er werd gesproken van een positieve 

beoordeling van de jeuk indien patiënten een krab score hadden ≤1 of een 

vermindering van ≥1 punt vanaf baseline na 24 weken hadden op basis van het 

PRUCISION Instrument.  

Een groter aantal patiënten behandeld met odevixibat had een positieve beoordeling 

van de jeuk na 24 weken. De model adjusted gemiddelde proportie van patiënten 

met een positieve beoordeling van de jeuk was 55,1% (SE 7,6) bij behandeling met 

odevixibat (beide doseringen) en 30,1% (SE 9,1) bij placebo. Het gemiddelde 

verschil was significant tussen de patiënten die behandeld werden met 

respectievelijk odevixibat en placebo (gemiddeld verschil 25,0%; 95%-BI 8,5-41,5, 

p=0,0038). Deze analyse was gebaseerd op een ANCOVA model met ochtend en 

avond scores gecombineerd als covariaten en PFIC type en leeftijdscategorie als 

fixed effects.  

Aangezien het 95%-betrouwbaarheidsinterval van het gestandaardiseerd gemiddeld 

verschil de default klinische relevantiegrens (0,5) overschrijdt, is er afgewaardeerd 
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voor onnauwkeurigheid. 

 

Gradeconclusie:  

Behandeling met odevixibat resulteert waarschijnlijk (bewijs van redelijke kwaliteit) 

in een klinische relevante afname van jeuk.  

 

Kwaliteit van leven 

In het clinical study report van de PEDFIC1 studie is verandering van baseline tot 

week 24 van de kwaliteit van leven (op basis van de PedsQL) meegenomen als een 

exploratief eindpunt. Data van 22 van de 42 patiënten was beschikbaar voor 

patiënten die met odevixibat behandeld waren en van 10 van de 20 patiënten die 

met placebo behandeld waren. Door de verzorger gerapporteerde totaalscores op de 

PedsQL verbeterden voor patiënten die behandeld werden met odevixibat met 

gemiddeld 7,76 (SE 4,4) bij behandeling met odevixibat en met 0,48 (SE 5,1) bij 

placebo. Hogere scores geven een betere kwaliteit van leven aan. In alle domeinen 

(genoemd op pagina 15) was verbetering waar te nemen bij behandeling met 

odevixibat. De gemiddelde toename van de totaalscores op de PedsQL was 5,51 bij 

behandeling met 40 µg/kg/dag en 11,00 bij behandeling met 120 µg/kg/dag. Het 

gestandaardiseerd gemiddeld verschil was 0,27 (95% betrouwbaarheidsinterval -

0,26 – 0,81).  

Aangezien er maar van een deel van de patiëntendata is gerapporteerd over de 

kwaliteit van leven en het 95%-betrouwbaarheidsinterval van het gestandaardiseerd 

gemiddeld verschil de klinische relevantiegrens (0,5) overschrijdt is er twee keer 

afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid. 

 

Gradeconclusie: 

Mede door het brede 95% betrouwbaarheidsinterval is het onzeker (bewijs van lage 

kwaliteit) of behandeling met odevixibat kan resulteren in een klinisch relevante 

verbetering van de kwaliteit van leven.  

 

3.3.1 Overige overwegingen 

De EMA heeft de gemiddelde afname van de serumgalzuurwaarden als primair 

eindpunt meegenomen. Op deze uitkomstmaat was een verbetering waarneembaar 

bij behandeling met odevixibat. Bij behandeling met odevixibat hadden 14 van de 

42 patiënten (33%) een vermindering van serumgalzuren van tenminste 70% of 

een galzuurwaarde ≤70 µmol/L na 24 weken behandeling. Dit effect werd bij geen 

van de met placebo behandelde patiënten bereikt. Het gemiddelde model-adjusted 

verschil in de verandering van serumgalzuurwaarde vanaf baseline was significant 

groter bij behandeling met odevixibat ten opzichte van placebo (-120,0 µmol/L; 

95% BI: -194,2 tot -45,7; p=0,0022).  

Voor pruritus is door de EMA een additionele analyse gevraagd, bestaande uit de 

proportie van patiënten met een positieve beoordeling van de jeuk voor >50% van 

de tijd tijdens de behandelperiode van 24 weken. Bij behandeling met odevixibat 

hadden 26 van de 42 patiënten (62%) een positieve beoordeling van de jeuk voor 

>50% van de tijd en bij placebo 4 van de 20 patiënten (20%). 

Behandeling met odevixibat verbeterde daarnaast slaapparameters voor patiënten 

op basis van rapportage door de verzorgers. Het aantal dagen nam af waarbij 

patiënten hulp nodig hadden om in slaap te vallen, ze gekalmeerd dienden te 

worden of ze sliepen met hun verzorger.  

Er is enkel data van korte duur (24 weken) beschikbaar over de leverwaarden van 

patiënten. De beschikbare data laten een verbetering of stabilisatie zien van de 

PELD en MELD scores.  

 

Het is nog onbekend of behandeling met odevixibat SBD en/of levertransplantaties 

kan vertragen. In het EPAR wordt vermeld dat de registratiehouder om deze reden 
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een register zal opzetten om informatie over levertransplantaties, SBD en mortaliteit 

te verzamelen.  

 

Baselinekarakteristieken waren in de PEDFIC1 studie ongeveer gelijk verdeeld. In de 

placebo-arm werden patiënten relatief iets vaker behandeld met UDCA en/of 

rifampicine. Aangezien patiënten voor inclusie tenminste gedurende 4 weken een 

stabiele dosering van UDCA en/of rifampicine moesten hebben, neemt ZIN aan dat 

dit geen belangrijke invloed heeft gehad op de resultaten met betrekking tot de 

effectiviteit. De patiëntenpopulatie lijkt representatief te zijn voor de Nederlandse 

populatie.  

 

Tijdens het scopingsoverleg en in de literatuur is benoemd dat jeuk een enorme 

impact heeft op het leven van deze patiënten. Een vermindering van de jeuk is 

cruciaal voor de behandeling van deze patiënten. Bij behandeling met odevixibat 

neemt de jeuk waarschijnlijk in klinisch relevante mate af.  

Door het brede 95%-betrouwbaarheidsinterval, is het onzeker of behandeling met 

odevixibat resulteert in een klinisch relevante verbetering van de kwaliteit van 

leven. De beperkte beschikbare data tonen een klinisch relevante toename in 

kwaliteit van leven bij behandeling met odevixibat.  

 

In de PEDFIC2 studie waren patiënten in cohort 1 geïncludeerd die eerder odevixibat 

hadden gekregen in de PEDFIC1 studie. Tijdens de verdere behandeling met 

odevixibat in deze extensiestudie werd een verdere vermindering van de jeuk 

waargenomen. Het percentage positieve pruritusbeoordelingen was 33% na 24 

weken behandeling in de PEDFIC2 studie. In cohort 2 was het aandeel positieve 

pruritusbeoordelingen op patiëntniveau 62% gedurende de behandelingsperiode van 

24 weken, hoewel er beperkte gegevens beschikbaar waren op basis van de 

interimanalyse. 

 

Patiënten werden in de PEDFIC1 studie behandeld met odevixibat 40 µg/kg/dag of 

120 µg/kg/dag. In de PEDFIC2 studie is alleen de dosering van 120 µg/kg/dag 

toegepast. De effecten op de pruritus verbeterden bij behandeling met odevixibat bij 

beide doseringen ten opzichte van placebo. De meeste patiënten die in de PEDFIC1 

studie startten met 40 µg/kg/dag bleven effect behouden. Negen van de 20 

patiënten die geen respons hadden bij 40 µg/kg/dag, hadden wel een respons bij 

120 µg/kg/dag. Om deze reden is 40 µg/kg/dag als startdosering aangehouden.  

 

In de PEDFIC1 studie zijn alleen patiënten met PFIC1 en PFIC2 geïncludeerd (met 

uitzondering van PFIC2 BSEP3). Op basis van een vooraf gespecificeerde 

subgroepanalyse is gerapporteerd dat zowel bij PFIC1 als PFIC2 een groter proportie 

van patiënten een klinisch relevante vermindering van de pruritusscore had bij 

behandeling met odevixibat ten opzichte van placebo.    

In de PEDFIC2 studie zijn twee patiënten geïncludeerd met PFIC2 BSEP3. Bij deze 

mutatie wordt verwacht dat het BSEP eiwit niet tot nauwelijks functioneert. Er trad 

bij deze patiënten geen klinisch relevante verbetering op van de jeuk of 

serumgalzuurwaarden na 24 weken behandeling. Om deze reden zijn deze patiënten 

uitgesloten van vergoeding.  

In cohort 2 van de PEDFIC2 studie werden ook patiënten met een ander PFIC type 

geïncludeerd. Er waren 5 patiënten met PFIC3, een patiënt met een MyoB5 mutatie 

(PFIC6) en geen patiënten met PFIC4 of PFIC5. Door de zeldzaamheid van de 

aandoening is het vrijwel onmogelijk om de effectiviteit middels een 

gerandomiseerde studie voor elk subtype aan te tonen. Hoewel er maar beperkte 

data is voor andere subtypen dan PFIC1 of PFIC2, verwacht ZIN op basis van het 

werkingsmechanisme van odevixibat dat het effect naar andere subpopulaties kan 

worden geëxtrapoleerd. Odevixibat blokkeert de IBAT receptor, die voorkomt bij alle 
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PFIC patiënten. In het EPAR wordt benoemd dat er bij alle bestudeerde PFIC types 

een klinisch relevante vermindering van jeuk werd gevonden, wanneer er enige 

restfunctie is van de verschillende transporters in de levercel. Om deze reden zijn 

alleen patiënten met PFIC2 subtype BSEP3 uitgesloten in de indicatie voor 

vergoeding.  

 

3.4 Ongunstige effecten 

De ongunstige effecten van odevixibat zijn onderzocht in de PEDFIC1 studie en de 

A4250-008 studie. De gepoolde resultaten over de ongunstige effecten in deze 

studies zijn in het EPAR gepubliceerd. De mediane follow-up duur van patiënten die 

geïncludeerd waren in de gepoolde fase III groep was 37 weken (range 1 tot 108 

weken).  

In totaal trad er bij 61 van de 77 patiënten (79%) die met odevixibat behandeld 

werden een ongunstig effect op bij een mediane follow-up duur van 37 weken bij de 

gepoolde analyse. Bij 17 van de 20 patiënten die met placebo behandeld werden 

(85%) trad er een ongunstig effect op bij een mediane follow-up duur van 24 

weken.  

Van deze ongunstige effecten was er bij 7 van de 77 patiënten (9%) van de 

patiënten die met odevixibat behandeld werden sprake van een ernstig ongunstig 

effect en bij 5 (25%) van de 20 met placebo behandelde patiënten. Geen van deze 

ernstige ongunstige effecten waren volgens de onderzoekers gerelateerd aan de 

behandeling. Geen van de patiënten overleed als gevolg van een ongunstig effect.  

 

De meest frequent optredende ongunstige effecten zijn gepresenteerd in Tabel 2.  

 

Tabel 2: Ongunstige effecten van odevixibat vergeleken met placebo bij patiënten 

met progressieve familiaire intrahepatische cholestase vergeleken met placebo  

 odevixibat (N=77) placebo (N=20) 

meest frequent 

(>10%) 

Koorts (26%), bovenste 

luchtweginfectie (25%), diarree (19%), 

braken (14%), hoesten (16%), 

verhoogd bilirubine in het bloed (16%), 

verhoogd alanine aminotransferase 

(13%), pruritus (12%)  

Koorts (25%), obstipatie (20%), 

bovenste luchtweginfectie (15%), 

hoesten (15%), verhoogd bilirubine in 

het bloed (10%),  

Ernstig (>5%)  - - 

 

Incidentie interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten 

Er werden geen interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten gerapporteerd 

bij zowel patiënten die met odevixibat behandeld werden als bij patiënten die met 

placebo behandeld werden op basis van resultaten van de gepoolde populatie.  

Er zijn zeer weinig events in beide behandelarmen waardoor er geen sprake is van 

een optimal information size. Een aantal events méér in een behandelarm verandert 

het relatieve risico namelijk aanzienlijk. Bij een patiënt extra in de controlearm 

overschrijdt het 95%-betrouwbaarheidsinterval de klinische relevantiegrens aan 

twee kanten. Om deze reden is er twee keer afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid. 

 

Gradeconclusie: 

Er zijn geen aanwijzingen (bewijs van lage kwaliteit) dat odevixibat resulteert in een 

klinisch relevante verhoging van de kans op interventiegerelateerde ernstige 

ongunstige effecten.  

 

Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 

Op basis van de gepoolde data staakten 4 van de 77 patiënten (5%) de behandeling 
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met odevixibat als gevolg van een ongunstig effect. Geen van de patiënten die met 

placebo behandeld werden staakten de behandeling als gevolg van een ongunstig 

effect.  

Er zijn zeer weinig events in beide behandelarmen waardoor er geen sprake is van 

een optimal information size. Een aantal events méér in een behandelarm verandert 

het relatieve risico namelijk aanzienlijk. Bij een patiënt extra in de controlearm 

overschrijdt het 95%-betrouwbaarheidsinterval de klinische relevantiegrens aan 

twee kanten. Om deze reden is er twee keer afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid. 

 

Gradeconclusie: 

Het is onduidelijk (bewijs van lage kwaliteit) of behandeling met odevixibat 

resulteert in een klinisch relevante verhoging van het aantal stakers als gevolg van 

ongunstige effecten.  

 

3.4.1 Overige overwegingen 

Aangezien er sprake is van een weesindicatie, zijn in de studies met odevixibat een 

beperkt aantal patiënten geïncludeerd. Dit beperkt de mogelijkheid om ongunstige 

effecten te beoordelen.  

Op basis van de gerapporteerde ongunstige effecten zijn er geen aanwijzingen dat 

behandeling met odevixibat resulteert in een klinisch relevante verhoging van de 

incidentie van interventiegerelateerde ongunstige effecten. Er staakten meer 

patiënten de behandeling met odevixibat dan met placebo; echter, dit was volgens 

de onderzoekers niet gerelateerd aan ongunstige effecten.  

Aangezien 37 weken de mediane follow-up duur was van de patiënten die 

geïncludeerd waren in de gepoolde analyse, is de langetermijnveiligheid bij 

behandeling met odevixibat onbekend. Aangezien odevixibat in de klinische praktijk 

veelal voor een langer tijdsbestek toegediend zal worden, is dit een belangrijke 

beperking van de data over de ongunstige effecten. 

Op basis van de beperkte gerapporteerde gegevens over de ongunstige effecten zijn 

er geen klinisch relevante verschillen in ongunstige effecten gevonden op basis van 

het PFIC type van een patiënt. Op basis van de dose-finding studie van odevixibat, 

lijken er iets meer bijwerkingen te zijn bij een dosering van 120 µg/kg/dag ten 

opzichte van 40 µg/kg/dag.  

 

3.5 Ervaring 

De ervaring met odevixibat is weergegeven in tabel 3. Odevixibat is in 2021 

geregistreerd. De ervaring met odevixibat is dus beperkt. De standard of care is off-

label medicatie waar al wel gedurende langere tijd ervaring mee is opgedaan.  

 

Tabel 3: Ervaring met odevixibat  

 odevixibat 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 100.000 voorschriften (niet-

chronische indicatie)/20.000 patiëntjaren (chronische medicatie) 

X (2021)   

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 100.000 voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

  

ruim: > 10 jaar op de markt   

 

3.6 Toepasbaarheid 

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

 

Contra-indicaties[1] 

- 
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Specifieke groepen[1] 

Voor het werkingsmechanisme van odevixibat is het nodig dat de enterohepatische 

circulatie van galzuren en het transport van galzout naar de galkanaaltjes in stand 

blijft. Aandoeningen, geneesmiddelen of chirurgische procedures die een negatieve 

invloed hebben op ofwel de gastro-intestinale motiliteit, ofwel de enterohepatische 

circulatie van galzuren, met inbegrip van het transport van galzouten naar 

galkanaaltjes, kunnen de werkzaamheid van odevixibat verminderen. Daarom zullen 

bijvoorbeeld patiënten met PFIC2 bij wie het galzoutexportpomp (BSEP)-eiwit 

volledig afwezig is of niet functioneert (d.w.z. patiënten met PFIC2, subtype BSEP3) 

niet reageren op odevixibat.  

 

Er zijn beperkte of geen klinische gegevens beschikbaar voor het gebruik van 

odevixibat bij andere PFIC-subtypen dan 1 en 2 (excl. subtype BSEP3).  

 

Er zijn geen of slechts beperkte gegevens over het gebruik van odevixibat bij 

zwangere vrouwen. Uit dieronderzoek is reproductietoxiciteit gebleken. Odevixibat 

wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die 

zwanger kunnen worden en geen anticonceptie toepassen.  

 

Interacties[1] 

In klinische onderzoeken werden bij sommige patiënten die odevixibat kregen 

verlaagde spiegels van in vet oplosbare vitaminen waargenomen. De spiegels van in 

vet oplosbare vitaminen moeten worden gecontroleerd.  

 

Waarschuwingen en voorzorgen[1] 

Diarree is gemeld als vaak voorkomende bijwerking van odevixibat. Diarree kan tot 

uitdroging leiden. Patiënten moeten regelmatig worden gecontroleerd om tijdens 

episoden van diarree voldoende hydratatie te waarborgen.  

 

 

3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van odevixibat is weergegeven in tabel 4. Aangezien odevixibat 

wordt toegevoegd aan de standard of care, wordt hier alleen het gebruiksgemak van 

odevixibat beschreven.  

De therapie moet ingesteld en uitgevoerd worden onder toezicht van een arts die 

ervaring heeft met de behandeling van PFIC. Odevixibat dient eenmaal daags ’s 

ochtends oraal toegediend te worden toegediend. Odevixibat kan met of zonder 

voedsel worden ingenomen. De capsules kunnen geopend worden om de inhoud 

over voedsel te strooien, maar mogen ook in hun geheel worden doorgeslikt.  

 

Tabel 4: Gebruiksgemak van odevixibat  

 odevixibat 

Toedieningswijze Oraal  

Toedieningsfrequentie Eenmaal daags ’s ochtends met of zonder voedsel 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

De werkzaamheid en veiligheid van odevixibat zijn onderzocht in de PEDFIC1 studie, 

een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde fase III studie bij 

patiënten van 6 maanden of ouder met PFIC type 1 en 2.  

Behandeling met odevixibat resulteert waarschijnlijk (bewijs van redelijke kwaliteit) 

in een klinische relevante afname van jeuk. Bij 55,1% (SE 7,6) van de patiënten die 

behandeld werden met odevixibat en 30,1% (SE 9,1) van de patiënten in de placebo 

arm nam de jeuk in klinisch relevante mate af. Mede door het brede 95% 

betrouwbaarheidsinterval is het onzeker (bewijs van lage kwaliteit) of behandeling 

met odevixibat kan resulteren in een klinisch relevante verbetering van de kwaliteit 

van leven.  

 

Odevixibat is tevens onderzocht in een open-label extensiestudie. Op basis van 

interimdata leek odevixibat ook tot vermindering van de jeuk te leiden bij patiënten 

die eerder in de PEDFIC1studie waren behandeld. In deze studie zijn ook patiënten 

met andere PFIC typen geïncludeerd. Er trad bij deze patiënten met PFIC2 BSEP3 

geen klinisch relevante verbetering op van de jeuk na 24 weken behandeling. Dit 

kan verklaard worden omdat deze patiënten een mutatie hebben waarbij het BSEP 

eiwit niet tot nauwelijks functioneert. Om deze reden zijn deze patiënten met PFIC2 

BSEP3 uitgesloten van vergoeding.  

Hoewel er maar beperkte data is voor andere subtypen dan PFIC1 of PFIC2, 

verwacht ZIN dat het effect naar andere subpopulaties kan worden geëxtrapoleerd. 

Bij alle bestudeerde PFIC types werd een klinisch relevante vermindering van de 

jeuk gevonden, wanneer er enige restfunctie van de verschillende ‘transporters’ in 

de levercel is. Om deze reden wordt verwacht dat odevixibat een klinisch relevant 

effect heeft bij alle typen PFIC (met uitzondering van PFIC2 BSEP3).  

 

Er zijn geen aanwijzingen (bewijs van lage kwaliteit) dat odevixibat resulteert in een 

klinisch relevante verhoging van de kans op interventiegerelateerde ernstige 

ongunstige effecten. Daarnaast is het onduidelijk (bewijs van lage kwaliteit) of 

behandeling met odevixibat resulteert in een klinisch relevante verhoging van het 

aantal stakers als gevolg van ongunstige effecten.  

 

De ervaring met odevixibat is beperkt. Odevixibat wordt eenmaal daags ’s ochtends 

oraal toegediend en kan met of zonder voedsel worden ingenomen. 

 

4.2 Eindconclusie 

Odevixibat voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk bij de behandeling 

van patiënten van 6 maanden of ouder met PFIC (met uitzondering van PFIC2 

BSEP3). ZIN concludeert op basis van de data dat het geneesmiddel een 

meerwaarde heeft ten opzichte van de standard of care. 
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5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies 

- 

 

5.2 Nieuw advies 

Odevixibat kan de jeuk bij patiënten van 6 maanden of ouder met progressieve 

familiaire intrahepatische cholestase verminderen (met uitzondering van PFIC2 

subtype BSEP3.  
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Appendix 1: PRUCISION Instrument 

 
Figuur 1: PRUCISION PRO (Patient Reported Outcome) Instrument 
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 Figuur 2: PRUCISION ObsRO (Observer Reported Outcome) Instrument 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

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

zoektermen: 

 

“Progressive familial intrahepatic cholestasis” AND (Odevixibat OR Bylvay) 

 

In Pubmed leverde deze search 7 resultaten op. Ook het EPAR en SmPC van 

odevixibat werden geïncludeerd. 

 

Daarnaast is er in de Cochrane Library in september 2022 gezocht naar reviews van 

odevixibat bij PFIC. Er werden geen resultaten gevonden met de volgende 

zoekopdracht: odevixibat in Title Abstract Keyword AND "progressive familial 

intrahepatic cholestasis" in Title Abstract Keyword – in Cochrane Reviews.  
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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 

Thompson, 

2022 

Fase III gerandomiseerd, 

dubbelblind, placebo 

gecontroleerd onderzoek  

 

Follow-up duur: 24 weken  

62 (23 patiënten 

odevixibat 40 

µg/kg/dag; 19 

patiënten odevixibat 

120 µg/kg/dag; 20 

patiënten placebo)  

Poliklinische pediatrische 

patiënten 

gediagnosticeerd met 

PFIC1 of PFIC2 met 

pruritus en verhoogde 

serum galzuren bij 

screening.  

Odevixibat vs placebo  Proportie van patiënten met een 

positieve beoordeling van pruritus, 

proportie van patiënten met een serum 

galzuur respons, verandering in slaap 

parameters, verandering in 

biochemische parameters, ongunstige 

effecten 
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Baumann, 2021 Fase II studie geëxcludeerd bij aanwezigheid van een fase III studie 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref  Jaar Titel 

EMA / CBG 2022 Samenvatting van de productkenmerken odevixibat 

EMA / CBG 2021 European Public Assessment Report (EPAR) odevixibat 

European 
Association for the 
Study of the Liver 

2009 EASL Clinical Practice Guidelines: management of cholestatic liver diseases 
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Bijlage 5: Baseline tabel 

Variabele PEDFIC1 studie 

 Odevixibat 40 

µg/kg  

(N=23) 

Odevixibat 120 

µg/kg (N=19) 

Alle doseringen 

(N=42) 

Placebo (N=20) 

Vrouw - n (%) 12 (52) 11 (58) 23 (55) 8 (40) 

Man – n (%) 11 (48) 8 (42) 19 (45) 12 (60) 

Gemiddelde leeftijd – jaar (SD) 3,9 (3,7)  5,2 (4,2) 4,5 (3,9) 3,8 (3,9) 

Mediane leeftijd – jaar (min; max) 3,2 (0,6; 15,9)  4,9 (1,0; 13,2)  3,2 (0,6; 15,9)  2,8 (0,5; 15,0) 

Leeftijd 0,5 - 5 jaar – n (%) 17 (74) 14 (74) 31 (74) 16 (80) 

Leeftijd 6 – 12 jaar – n (%) 5 (22) 4 (21) 9 (21) 3 (15) 

Leeftijd 13 – 18 jaar – n (%) 1 (4) 1 (5) 2 (5) 1 (5%) 

PFIC type 1 – n (%) 7 (30) 5 (26) 12 (29)  5 (25) 

PFIC type 2 - n (%) 16 (70) 14 (74) 30 (71) 15 (75) 

PFIC2 BSEP subtype 1 – n (%) 2 (13) 4 (29) 6 (20) 6 (40) 

PFIC2 BSEP subtype 2 – n (%) 14 (88) 10 (71) 24 (80) 9 (60) 

Mediane pruritus score (interkwartielrange)  3,0 (2,6-3,4)  2,9 (2,3-3,1)  3,0 (2,5-3,1)  3,0 (2,7-3,3) 

Serum galzuurniveau >100 µmol/L in de 6 maanden voorafgaand aan screening – n (%) 

Ja  16 (70) 14 (74) 30 (71) 12 (60) 

Nee 6 (26) 2 (11) 8 (19) 2 (10) 

Niet toepasbaar  1 (4) 3 (16) 4 (10) 6 (30) 

Mediane galzuurwaarde bij baseline 

(interkwartielrange) 

228 µmol/L 

(189-336) 

189 µmol/L (154-

363) 

221 µmol/L(160-

351) 

255 µmol/L (168-329) 

Baseline gebruik van: n (%) 

UDCA  19 (83) 13 (68) 32 (76) 18 (90) 

Rifampicine 13 (57) 11 (58) 24 (57) 17 (85) 

UDCA en/of rifampicine 21 (91) 15 (79) 36 (86) 19 (95) 

 BSEP: galzuur exportpomp; max: maximum; min: minimum; PFIC: progressieve familiale intrahepatische cholestase; SD: standaarddeviatie; UDCA: ursodeoxycholzuur  
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Variabele PEDFIC2 studie 

Cohort 1* 

Cohort 2 (N=16) 

Cohort 2 + placebo4 

(N=35) Totaal (N=69) 

Odevixibat 40 

µg/kg  

(N=19) 

Odevixibat 120 

µg/kg (N=15) 

Alle doseringen 

(N=34) 

Placebo (N=19) 

Vrouw - n (%) 10 (53) 8 (53) 18 (53) 7 (37) 9 (56) 16 (46) 34 (49) 

Man – n (%) 9 (47) 7 (47) 16 (47) 12 (63) 7 (44) 19 (54) 35 (51) 

Gemiddelde leeftijd – jaar (SD) 3,8 (2,5) 5,5 (4,6) 4,6 (3,6) 4,3 (4,0)  7,9 (4,9) 6,0 (4,7) 5,3 (4,2) 

Mediane leeftijd – jaar (min; max)  3,6 (1,2; 10,5)   3,4 (1,6; 13,9)  3,6 (1,2; 13,9)  3,5 (1,0; 15,6)  6,3 (1,3; 19,5)  4,6 (1,0; 19,5)   4,1 (1,0; 19,5)  

PFIC type 1 – n (%) 6 (32) 4 (27)  10 (29) 5 (26)  3 (19) 8 (23)  18 (26)  

PFIC type 2 - n (%) 13 (68) 11 (73) 24 (71) 14 (74) 7 (44) 21 (60) 45(65) 

PFIC type 3 – n (%) - - - - 5 (31) 5 (14) 5 (7) 

Ander PFIC type – n (%) - - - - 1 (6)# 1 (3)# 1 (1)# 

PFIC2 BSEP subtype 1 – n (%) 1 (8) 4 (36) 5 (21) 6 (43) 1 (14) 7 (33) 12 (27) 

PFIC2 BSEP subtype 2 – n (%) 12 (92) 7 (64) 19 (79) 8 (57) 4 (57) 12 (57) 31 (69) 

PFIC2 BSEP subtype 3 – n (%) - - - - 2 (29) 2 (10) 2 (4) 

Historie met aanzienlijke pruritus, n (%)  19 (100) 12 (100) 34 (100) 18 (95) 14 (94) 33 (94) 67 (97) 

Serum galzuurniveau >100 µmol/L in de 6 maanden voorafgaand aan screening – n (%) 

Ja  13 (68) 10 (67) 23 (68) 11 (58) 11 (69) 22 (63) 45 (65) 

Nee  5 (26) 2 (13) 7 (21) 2 (11) 1 (6) 3 (9) 10 (14) 

Niet toepasbaar 1 (5) 3 (20) 4 (12) 6 (32) 4 (25) 10 (29) 14 (20) 

Baseline gebruik van: n (%) 

UDCA 14 (74) 9 (60) 23 (68) 17 (89) 13 (81) 30 (86) 53 (77) 

Rifampicine 8 (42) 7 (47) 15 (44) 17 (89) 7 (44) 24 (69) 39 (57) 

UDCA en/of rifampicine 16 (84) 11 (73) 27 (79) 18 (95) 13 (81) 31 (89) 58 (84) 

BSEP: galzuur exportpomp; max: maximum; min: minimum; PFIC: progressieve familiale intrahepatische cholestase; SD: standaarddeviatie; UDCA: ursodeoxycholzuur 

* Voor patiënten in cohort 1 wordt de dosering aangegeven die gegeven is tijdens deelname in de PEDFIC1 studie 
# Dit betreft de MYO5B mutatie. 
$ Cohort 2 + placebo zijn patiënten die zijn opgenomen in cohort 2 en patiënten die placebo kregen tijdens deelname in de PEDFIC1 studie  
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  Bijlage 6: Beoordeling risico op bias 
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Bijlage 7: GRADE evidence profiel 

Directe vergelijking odevixibat versus placebo bij progressieve familiaire intrahepatische cholestase bij patiënten van 6 maanden of ouder: 
GRADE evidence profile. 

 

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 

Aantal 
studies 

Studieopzet 
Risk of 
bias 

Inconsistentie 
Indirect 
bewijs 

Onnauwkeurigheid Andere factoren Odevixibat Placebo 
Relatief 
(95% CI) 

Absoluut 
(95% CI) 

Pruritus (follow-up 24 weken; gemeten als de proportie van patiënten (least squares mean difference) met een positieve beoordeling van jeuk) 

1 gerandomiseerde 
trials 

niet ernstig niet van 
toepassing  

Niet ernstig a ernstig b niet gevonden N=42 

55,1% (SE 7,6) 

N= 20 

30,1% (SE 9,1) 

SMD 0,54  

(95%-BI: 0,00 – 
1,08)   

25%  

(95%-BI: 8,5-41,5) 

⨁⨁⨁◯ 
Redelijk 

CRUCIAAL 

Kwaliteit van leven (follow-up 24 weken; gemeten als de gemiddelde toename van de PedsQL score van baseline tot 24 weken) 

1 gerandomiseerde 
trials 

niet ernstig Niet van 
toepassing 

niet ernstig a zeer ernstig c, d niet gevonden N=22 

7,76 (SE 4,44) 

N=10 

0,48 (SE 5,07) 

SMD 0,27  

(95%-BI: -0,26 – 
0,81) 

7,28  

(95%-BI: -7,91 – 22,47)  

⨁⨁◯◯ 
Laag 

CRUCIAAL 

Incidentie interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten (follow up: mediaan 37 weken) 

2 gerandomiseerde 
trials 

niet ernstig niet ernstig Niet ernstig zeer ernstig e niet gevonden N=77 

0/77 (0,0%)  

N = 20 

0/20 (0,0%)  

Niet te berekenen 0,0% ⨁⨁◯◯ 
Laag 

CRUCIAAL 

Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten (follow up: mediaan 37 weken) 
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Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 

Aantal 
studies 

Studieopzet 
Risk of 
bias 

Inconsistentie 
Indirect 
bewijs 

Onnauwkeurigheid Andere factoren Odevixibat Placebo 
Relatief 
(95% CI) 

Absoluut 
(95% CI) 

2 gerandomiseerde 
trials 

niet ernstig niet ernstig niet ernstig zeer ernstig e niet gevonden N = 77 

4/77 (5,2%)  

N = 20 

0/20 (0,0%)  

Niet te berekenen 5,2% ⨁⨁◯◯ 
Laag 

CRUCIAAL 

BI: Betrouwbaarheidsinterval; RR = relatief risico; SMD = gestandaardiseerd gemiddeld verschil  

Explanation 

a. Alleen patiënten met PFIC1 en PFIC2 zijn geïncludeerd in de studie. Hoewel er maar beperkte data is voor andere subtypen dan PFIC1 of PFIC2, verwacht het Zorginstituut dat het effect naar andere subpopulaties kan worden geëxtrapoleerd. Dit 
wordt verwacht op basis van het werkingsmechanisme van odevixibat. Odevixibat inhibeert de IBAT receptor, dat voorkomt bij alle PFIC patiënten. In het EPAR wordt benoemd dat er bij alle bestudeerde PFIC types een klinisch relevante reductie 
van pruritus werd gevonden, wanneer er enige restfunctie van de verschillende transporters in de hepatocyt is. 

b. Er is geen klinische relevantiegrens op groepsniveau beschikbaar. Derhalve wordt de default grenswaarde van 0,5 meer of minder bij het gestandaardiseerde gemiddelde verschil (SMD). Het 95%-betrouwbaarheidsinterval overschrijdt de klinische 
relevantiegrens en daarom is er afgewaardeerd op onnauwkeurigheid.   

c. Een verschil van 4,4 op de PedsQL vragenlijst wordt als klinisch relevant gezien. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval overschrijdt de klinische relevantiegrens en daarom is er afgewaardeerd op onnauwkeurigheid.  
d. Data over de kwaliteit van leven is voor 22 patiënten die met odevixibat behandeld waren en voor 10 patiënten die met placebo behandeld waren beschikbaar. 
e. Er zijn zeer weinig events in beide behandelarmen waardoor er geen sprake is van een optimal information size. Een aantal events méér in een behandelarm verandert het relatieve risico namelijk aanzienlijk. Bij een patiënt extra in de controlearm 

overschrijdt het 95%-betrouwbaarheidsinterval de klinische relevantiegrens aan twee kanten.  
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1 Inleiding 

In dit rapport worden de (meer)kosten geraamd ten laste van het farmaciebudget, 
die ontstaan als odevixibat (Bylvay®) wordt opgenomen op lijst 1B van het GVS. 
Uitgangspunten voor de budgetimpactanalyse (BIA) zijn: de geregistreerde 
indicatie, het aantal patiënten dat voor behandeling met het geneesmiddel in 
aanmerking komt, de apotheekinkoopprijs (AIP), de dosering van het geneesmiddel, 
de duur van de behandeling en mogelijke substitutie van de huidige behandeling. 
 
Er wordt uitgegaan van de patiëntenpopulatie waarvoor Zorginstituut Nederland 
(hierna: ZIN) heeft vastgesteld dat het middel gezien het belang van de 
volksgezondheid voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Volgens het 
Farmacotherapeutisch (FT) rapport is dat het geval bij de behandeling van 
progressieve familiaire intrahepatische cholestase (PFIC) bij patiënten van 6 
maanden of ouder, met uitzondering van patiënten met PFIC2 subtype BSEP3. ZIN 
concludeert op basis daarvan dat odevixibat een meerwaarde heeft ten opzichte van 
de standaardzorg.  

1.1 Geregistreerde indicatie en claim registratiehouder 
Odevixibat (Bylvay®) is geregistreerd voor de behandeling van PFIC bij patiënten 
van 6 maanden en ouder.1  
 
Bijzonderheden: Bylvay® is een weesgeneesmiddel. De European  
Medicines Agency (EMA) heeft het ook als zodanig erkend en goedgekeurd. 
 
De registratiehouder claimt een meerwaarde van odevixibat ten opzichte van de  
Nederlandse standaardzorg voor patiënten met alle vormen van PFIC (met  
uitzondering van PIFC2 subtype BSEP3).  
 
Ziektebeloop 
PFIC is een erfelijke aandoening waarbij de afvoer van gal blijvend of in  
periodes verstoord is. Hierdoor treedt galstuwing in de lever op. De gal  
wordt niet voldoende afgevoerd via de galwegen naar de dunne darm.2 PFIC wordt  
gecategoriseerd in drie voornaamste subtypen PFIC 1 t/m 3. Voor de beschrijving  
van deze subtypen wordt verwezen naar het aan deze BIA gerelateerde FT rapport.  

1.2 Plaats in behandelalgoritme 
Er bestaat geen gepubliceerde Nederlandse richtlijn voor de behandeling van PFIC. 
De European Association for the Study of the Liver (EASL) heeft een richtlijn 
gepubliceerd over cholestatische leverziekten.3   
 
Clinical Practice Guidelines: Management of cholestatic liver diseases (2009)3 

Er bestaat geen farmacologische behandeling die bewezen effectief is voor de 
langetermijn prognose van PFIC. Over het algemeen wordt voedingssuppletie met 
middellange keten triglyceriden en vetoplosbare vitamines bij kinderen aangeraden. 
Van ursodeoxycholzuur (UDCA) is beschreven dat het biochemische tests verbetert 
bij bijna 50% van de patiënten met PFIC3, maar over het algemeen geen effect 
heeft bij PFIC1 en PFIC2. Rifampicine kan jeuk verlichten. Chirurgische omleiding 
van de galwegen (SBD) heeft bewezen gunstige klinische en biochemische effecten 
bij PFIC1 en PFIC2. Levertransplantatie is de laatst overgebleven behandeling in het 
eindstadium van PFIC.  
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Scopingsoverleg 
In juli 2022 heeft ZIN een scopingsoverleg georganiseerd met vertegenwoordigers 
van de beroepsgroep en de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging. De uitkomst 
daarvan is in het FT rapport uitgebreid samengevat.   
 
Plaatsbepaling odevixibat 
Volgens de beroepsgroep zal odevixibat met name belangrijk zijn bij de behandeling 
van nieuw gediagnosticeerde patiënten. Odevixibat zal bij voorkeur al worden 
toegepast vóór de huidige off-label behandeling met rifampicine + UDCA. Omdat in 
de praktijk de diagnosestelling enige tijd vergt, worden in de tussentijd patiënten 
veelal al met rifampicine + UDCA behandeld. Als zij goed reageren op odevixibat, 
zou dit mogelijk niet meer nodig zijn. Daarnaast kan het verstrekt worden aan 
patiënten waarbij SBD onvoldoende effectief was.  
Odevixibat zou therapeutisch met name toegevoegde waarde hebben bij patiënten 
met PFIC1 en PFIC2. Hoewel patiënten met PFIC3 vaker goed reageerden op 
behandeling met UDCA, zou odevixibat ook bij hen geprobeerd kunnen worden als 
dat niet het geval was.  
Het is op dit moment onduidelijk of SBD nog toegepast zal worden na behandeling 
met odevixibat. In principe is het de intentie om SBD te voorkomen. Er wordt liever 
gestart met een niet invasief geneesmiddel. Echter, indien odevixibat onvoldoende 
werkt, blijft SBD een behandeloptie omdat niet uitgesloten kan worden dat een klein 
deel van de patiënten hier toch baat bij heeft. Mogelijk werkt het additief.  
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2 Uitgangspunten 

2.1 Aantal patiënten 
Wereldwijd hebben 1 tot 2 op de 100.000 mensen PFIC.4 Uit wetenschappelijke 
publicaties blijkt dat de incidentie voor PFIC varieert van 1 op 50.000 tot 1 op 
100.000 geboortes.5,6 

Toepassing van deze ratio’s op het geprognosticeerde aantal toekomstige geboortes 
in Nederland (o.b.v. CBS cijfers) in de komende drie jaar, rechtvaardigt een 
schatting van 2 tot 3 incidente patiënten per jaar. Van de drie voornaamste PFIC 
types (1 t/m 3), komt PFIC2 het meest voor.5 PFIC2 werd gediagnosticeerd bij 38-
91% van de patiënten in studies, PFIC1 bij 10-38% en PFIC3 bij 28-38%.5 Uit de 
NAPPED (Natural course Prognosis of PFIC and Effect of biliary Diversion)-studie 
blijkt dat zij gewoonlijk tijdens het eerste levensjaar worden doorverwezen met een 
diagnose van PFIC.7,8 Alle PFIC-patiënten die gedurende de komende jaren geboren 
worden, zullen daarom worden beschouwd als incidente patiënten die in aanmerking 
komen voor odevixibatbehandeling.  
De registratiehouder heeft bij de Nederlandse behandelcentra voor PFIC (UMC 
Groningen, UMC Utrecht, UMC Amsterdam) navraag gedaan over respectievelijk het 
aantal PFIC-patiënten in Nederland, het aantal PFIC-patiënten onder behandeling, 
de verdeling van deze patiënten over de subtypes, de verdeling van deze patiënten 
in functie van het lichaamsgewicht, en het aantal incidente patiënten dat jaarlijks 
wordt gediagnosticeerd met PFIC. Deze data zijn weergegeven in Tabel 1. De 
registratiehouder heeft deze data laten valideren door een Nederlandse klinische 
expert. ZIN heeft tijdens het scopingsoverleg zowel zijn schattingen als deze 
aantallen gevalideerd. 
 
Tabel 1: Geschatte aantal Nederlandse patiënten met PFIC dat jaarlijks in 
aanmerking komt voor behandeling met odevixibat    

Aantal patiënten 

Totaal aantal PFIC patiënten onder behandeling in ziekenhuis 26 

Aantal patiënten behandeld met SBD 5 

Aantal patiënten post levertransplantatie (LTx) 7 

Aantal patiënten met orale therapie (OT)(presurgery) 14 

Aantal patiënten geschikt voor behandeling met odevixibat 16 

Patiënten subtype voor odevixibat geschikte patiënten   

% PFIC 1 30% 

% PFIC 2 55% 

% PFIC 3 15% 

Gewichtsverdelingen van odevixibat geschikte patiënten   

< 7.5kg 15% 

7.5 tot 25.5 kg 40% 

25.5 tot 55.5kg 40% 

> 55.5kg  5% 

    

Schatting van jaarlijkse nieuwe (incidente) patiënten 2-4 
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Op basis van deze schattingen wordt aangenomen dat in het eerste jaar na 
marktintroductie 16 prevalente + 2 tot 4 incidente patiënten in aanmerking zullen 
komen voor behandeling met odevixibat. Van de 5 patiënten met SBD (zie tabel 1) 
zullen er 2 daarvoor in aanmerking komen. Daarnaast is aannemelijk dat de 14 
patiënten, die off-label medicamenteus behandeld worden (prechirurgie), eveneens  
met odevixibat behandeld zullen worden. In totaal kunnen dus 16 prevalente 
patiënten odevixibat voorgeschreven krijgen. Er wordt verder ook verondersteld dat 
al deze patiënten daadwerkelijk de behandeling met odevixibat zullen starten.  
 
Bij de berekening van het aantal prevalente patiënten, dat behandeld zal worden 
met odevixibat, zijn ook de volgende overwegingen meegenomen:  
- Op basis van een post-hoc analyse van Kamath et al. (2021)9 kan volgens de 

registratiehouder worden aangenomen dat 40% van de patiënten met eerdere 
SBD zal responderen op behandeling met odevixibat. Een behandelperiode van 6 
maanden wordt aanbevolen, met een verwachte responsratio van 40%.  

-  Op basis van de resultaten van de klinische PEDFIC1-studie10 kan volgens de 
registratiehouder worden aangenomen dat 60% van de patiënten, die nu met 
off-label medicijnen (OT) worden behandeld, zal responderen op een 
behandeling met odevixibat. Dit responspercentage geldt ook voor de incidente 
patiënten.  

- Patiënten, die niet responderen, staken de behandeling met odevixibat.  
 
Gezien het gebrek aan werkzame behandelingen wordt verondersteld dat reeds in 
het eerste jaar na marktintroductie sprake zal zijn van een sterke marktpenetratie. 
De medische behoefte aan werkzame behandelingen binnen dit ziektedomein is 
groot. Het is aannemelijk dat alle patiënten die daarvoor in aanmerking komen, 
direct met odevixibat behandeld zullen worden. Tabel 2 vermeldt de verwachte 
aantallen met odevixibat behandelde patiënten in jaar 1, 2 en 3 na opname in het 
GVS. 
 
 Tabel 2: Aantal met odevixibat te behandelen patiënten in jaar 1 t/m 3 

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Totaal aantal prevalente patiënten 
met PFIC die nu behandeld worden  26   

Aantal prevalente PFIC patiënten dat 
in aanmerking komt voor odevixibat 
die nu OT krijgen (60% respons) 14 8 8 

Aantal prevalente PFIC patiënten dat 
in aanmerking komt voor odevixibat 
na SBD (40% respons) 2 1 1 

Totaal aantal prevalente 
patiënten dat in aanmerking 
komt voor odevixibat 16 9 9 

Aantal incidente patiënten dat in 
aanmerking komt voor 
odevixibat (60% respons) 3 5 (=3+(0,6*3) 7 (5+0,6*3) 

Totale aantal patiënten dat 
jaarlijks voor odevixibat in 
aanmerking komt 19 14 16 

 
Mogelijke indicatie-uitbreiding 
De werkzaamheid en veiligheid van odevixibat worden momenteel bestudeerd in de 
ASSERT trial binnen de indicatie Alagille Syndroom (AS). Gezien de hoge graad van 
onzekerheid die momenteel bestaat over de gunstige uitkomsten (i.e. studiedata 
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nog niet beschikbaar, trial gestart in maart 2021), alsook over de verwachte datum 
van registratie, valt de mogelijke incrementele impact op het aantal met odivixibat 
te behandelen patiënten buiten de scope van deze aanvraag. 

2.2 Substitutie  
Zoals reeds benoemd, verwachten de beroepsgroep en patiëntenvereniging dat 
odevixibat met name een belangrijke plaats zal hebben bij de behandeling van 
nieuw gediagnosticeerde patiënten. Odevixibat zal bij voorkeur worden toegepast 
vóór behandeling met rifampicine + UDCA. Omdat in de praktijk de diagnosestelling 
enige tijd vergt worden in de tussentijd patiënten veelal reeds symptomatisch, off-
label met rifampicine en/of UDCA behandeld. Als zij goed reageren op odevixibat, is 
dat (mogelijk) niet meer nodig. Daarnaast kan odevixibat een plaats hebben bij 
patiënten waarbij SBD onvoldoende effectief is. In deze BIA wordt geen rekening 
gehouden met substitutie van UDCA en/of rifampicine omdat 1) geen gegevens 
bekend zijn over het (off-label) gebruik van deze middelen bij deze patiënten; 2) in 
het begin odevixibat soms ook in combinatie met deze middelen gegeven zal 
worden; en 3) de kosten van de middelen waarschijnlijk verwaarloosbaar zijn ten 
opzichte van de kosten van odevixibat.  

2.3 Kosten per patiënt per jaar 
 
Kosten voor behandeling met odevixibat  
De aanbevolen dosering voor odevixibat is 40 μg/kg eenmaal daags, ’s ochtends 
oraal toegediend. Na aanvang van de behandeling kan bij sommige patiënten 
geleidelijk een verbetering in pruritus en een daling van het serumgalzuur optreden. 
Als na drie maanden ononderbroken behandeling geen adequate klinische respons is 
bereikt, kan de dosis worden verhoogd tot 120 µg/kg. Voor patiënten bij wie 
vervolgens na nog eens drie maanden ononderbroken dagelijkse behandeling met 
odevixibat geen behandelvoordeel kan worden vastgesteld – dat is dus na in totaal 6 
maanden -, moet een alternatieve behandeling worden overwogen.1 

Volgens de klinisch expert bij het scopingsoverleg geldt in de praktijk  met 
betrekking tot de dosering en behandelduur het volgende. 

 
‘Er zijn 2 doseringen (40/120 µg/kg/dag). De dosering wordt niet aangepast aan 
gewicht. Als het goed gaat op een bepaalde dosering dan ga je niet aanpassen. 
Maar dit is nog onvoldoende bekend. Je start bij iedereen met 40 en gaat naar 120 
als het onvoldoende werkt.’  
 
Zij kon zich vinden in ZIN’s voorstel om in de BIA 2 scenario’s uit te werken 
betreffende de dosering (75% lage dosering/25% hoge dosering en 50% lage 
dosering/50% hoge dosering). De registratiehouder neemt aan dat behandeling 
voortduurt zolang er respons optreedt.  
 
Het aantal capsules, dat dient te worden ingenomen, hangt af van het gewicht van 
de patiënt. De 200 en 400 μg capsules zijn bestemd voor patiënten waarbij een 
dosering van 40 μg/kg/dag wordt aangehouden. De 600 en 1200 μg capsules 
worden gebruikt bij patiënten op de dosering van 120 μg/kg/dag. De tekst in de 
SmPC beschrijft hoe de capsules gebruikt kunnen worden: “De grotere capsules 
(200 μg en 600 μg) zijn bedoeld om te worden geopend om de inhoud over voedsel 
te strooien, maar ze mogen ook in hun geheel worden doorgeslikt. De kleinere 
capsules (400 μg en 1.200 μg) zijn bedoeld om in hun geheel te worden doorgeslikt, 
maar ze mogen ook worden geopend om de inhoud over voedsel te strooien”.  
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De registratiehouder heeft de dagelijkse kosten voor odevixibat berekend aan de 
hand van de volgende gegevens: 
 
• Het aanbevolen behandelschema voor odevixibat op basis van het gewicht van 

de patiënt, zoals door de registratiehouder weergegeven in tabel 3. De SmPC 
beveelt stopzetting van de behandeling aan indien na 6 maanden geen 
adequate respons wordt waargenomen.1  

• Tabel 4 vermeldt de verwachte distributie in het patiëntgewicht voor de groep 
van prevalente patiënten, die de komende drie jaar een behandeling met 
odevixibat zullen starten. De registratiehouder segmenteert de patiënten-
populatie op basis van leeftijd en verwacht overeenkomstig gewicht, zoals 
afgeleid uit Nederlandse groeicurven.11 De incidente patiënten bevinden zich 
allemaal in de laagste gewichtsgroep.  

• In tabel 5 staan vervolgens het aantal behandeljaren per jaar. Bij de prevalente 
patiënten in het eerste jaar is rekening gehouden met de responders (die het 
hele jaar worden behandeld) en de non-responders (die slechts 6 maanden 
worden behandeld). 

• De behandelkosten per patiënt per dag en per jaar op basis van 
lichaamsgewicht worden geschat en staan weergegeven in tabel 6. 

• Op basis van de verdelingen low-dose/high dose zoals verondersteld in het 
minimale en maximale scenario worden vervolgens de kosten per patiënt per 
dag per scenario geschat (tabel 7). 

• Er wordt uitgegaan van een therapietrouw van 100%.  
• De budgetimpact wordt tenslotte berekend door het aantal behandeljaren per 

gewichtsgroep (zoals in tabel 5 weergegeven) te vermenigvuldigen met de 
kosten per patiënt per jaar behorende bij die gewichtsgroep (tabel 7) 
 

 
Tabel 3: Aantal capsules odevixibat per patiënt op basis van lichaamsgewicht      

  Low dose High dose 

Verdeling gewicht in kg. 200 µg 400 µg 600 µg 1200 µg 

<7,5 1 0 1 0 

7,5 tot 25,5 3 0 2 0 

25,5 tot 55,5 0 4 0 4 

>55,5 0 6 0 6 

 
 
Tabel 4: De verwachte verdeling in het patiëntgewicht voor de groep van prevalente 
patiënten die de komende drie jaar een behandeling met odevixibat zullen opstarten 

Aantal patiënten per 
gewichtsgroep 

OT SBD 

< 7.5 kg 3 0 

7.5 tot 25.5 kg 5 1 

25.5 tot 55.5kg 5 1 

> 55.5kg  1 0 

Totaal  14  2 

 
 
 



Definitief | Budgetimpactanalyse van odevixibat (Bylvay®) voor behandeling PFIC | 4 november 2022 

 

2022011900 Pagina 11 van 17 

 
Tabel 5: Aantal behandeljaren per gewichtsgroep per jaar  

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

< 7.5 kg 2,5* 2 2 

7.5 tot 25.5 kg 4,5 3 3 

25.5 tot 55.5kg 4,5 3 3 

> 55.5kg  1 1 1 

Totaal 12,5 9 9 

*(3*60% respons*12/12)+(3*40% non-respons*6/12) 
  
Tabel 6: Behandelkosten odevixibat per patiënt per dag op basis van 
lichaamsgewicht      

  Low dose High dose 

Verdeling gewicht in kg. 200 µg 400 µg 600 µg 1200 µg 

<7,5 € 123,43 € 0,00 € 370,33 € 0,00 

7,5-25,5 € 370,29 € 0,00 € 740,66 € 0,00 

25,5-55,5 € 0,00 € 987,60 € 0,00 € 2.962,68 

>55,5 € 0,00 € 1.481,40 € 0,00 € 4.444,02 

 
Tabel 7: Kosten odevixibat per patiënt per dag en per jaar per scenario  

Kosten per patient – MIN 
(75% Low dose costs + 
25% high dose costs) 

Kosten per patient – MAX 
(50% Low dose costs + 
50% high dose costs) 

 Per dag Per jaar Per dag Per jaar 

< 7.5kg € 185,16* €67.630 € 246,88# €90.173 

7.5 tot 25.5 kg € 462,88 €169.067 € 555,48 €202.889 

25.5 tot 55.5kg € 1.481,37 €541.071 € 1.975,14 €721.420 

55.5kg + € 2.222,06 €811.607 € 2.962,71 €1.082.130 

*Voorbeeld berekening: 75%*€123,43+25%*€370,33 
#Voorbeeld berekening: 50%*€123,43+50%*€370,33 
 
Besparingen buiten de geneesmiddelenkosten 
De registratiehouder geeft aan dat opname van odevixibat in het behandelalgoritme 
van PFIC ertoe zal leiden dat een eventuele SBD en/of levertransplantatie (LTx) 
wordt uitgesteld en/of voorkomen. Deze besparingen bevinden zich buiten de 
geneesmiddelenkosten en worden daarom niet in de berekening van de 
budgetimpact meegenomen. ZIN bepaalt immers alleen de budgetimpact van een 
nieuw geneesmiddel op het farmaciebudget. Daarnaast verwacht ZIN niet dat 
odevixibat de behandeling met SBD en/of LTx zal substitueren; eerder uitstellen. De 
verwachting is dan dat deze kosten op den duur toch gemaakt zullen worden. 

2.4 Aannames 
De berekeningen berusten op de volgende aannames: 
• Het aantal patiënten dat in Nederland in aanmerking komt voor behandeling 

met odevixibat is 16 prevalente + 3 incidente patiënten in jaar 1. Daarnaast 
zullen er jaarlijks 3 incidente patiënten bijkomen die in aanmerking komen 
voor een behandeling met odevixibat. Deze patiëntaantallen zijn gebaseerd op 
een rondvraag van de registratiehouder bij de Nederlandse behandelcentra 
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voor PFIC en werden gevalideerd door klinische expertopinie;  
• Van de 16 prevalente patiënten worden momenteel 14 patiënten behandeld 

met OT en 2 patiënten met SBD;  
• Gezien het gebrek aan werkzame behandelingen en de grote medische 

behoefte wordt verondersteld dat alle patiënten die in aanmerking komen ook 
een behandeling zullen starten;  

• De behandelkosten per patiënt met odevixibat hangen af van het 
lichaamsgewicht. De gewichtsverdeling van PFIC-patiënten in Nederland is 
gebaseerd op klinische expertopinie;  

• Gezien de onzekerheid m.b.t. het gebruik van de normale versus verhoogde 
dosering, wordt een minimaal en een maximaal scenario van de budgetimpact 
uitgewerkt, waarbij in het minimale scenario een verdeling van 75% versus 
25% over de lage versus verhoogde dosering wordt aangenomen. In het 
maximale scenario is deze verdeling gelijk aan 50%/50% (zie § 2.3);  

• Een respons van 60% op een behandeling met odevixibat wordt verondersteld 
bij prevalente patiënten op OT en bij incidente patiënten (zie § 2.1);  

• Een respons van 40% op een behandeling met odevixibat wordt verondersteld 
bij prevalente patiënten op SBD; zie § 2.1.  
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3 Budgetimpactanalyse 

Dit betreft enkel de impact op het geneesmiddelenbudget. Kosten voor de 
gezondheidszorg, die buiten het geneesmiddelbudget vallen, worden buiten 
beschouwing gelaten.   
 
Tabel 8 toont de berekening van de behandelkosten voor odevixibat in de eerste 3 
jaar voor PFIC-patiënten uitgaande van een laag scenario: 75% krijgt een lage 
dosering en 25% een hoge dosering. In tabel 9 staat eenzelfde berekening 
uitgaande van een hoog scenario: 50% krijgt een lage dosering en 50% krijgt een 
hoge dosering.  
 
Tabel 8, Budgetimpact van odevixibat in het minimale scenario (75% lage dosering 
en 25% hoge dosering)  

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Prevalente aantal patiënten 16 9 9 

Prevalente aantal 
behandeljaren 

12,5* 9 9 

Budgetimpact prevalente 
patiënten 

€ 4.176.297 € 3.077.276 € 3.077.276 

Incidente aantal patiënten 3 5 7 

Incidente aantal 
behandeljaren* 

2,5 4,5 6,5 

Budgetimpact incidente 
patiënten 

€ 169.070 € 557.925 € 896.061 

Totaal aantal behandelde 
patiënten 

19 14 16 

Budgetimpact € 4.345.367 € 3.635.201 € 3.973.337 

*rekening is gehouden met responders die het gehele jaar behandeld worden en non-
responders die slechts 6 maanden behandeld worden (bij prevalente patiënten is dat alleen in 
jaar 1) 
 
Tabel 9, Budgetimpact van odevixibat in het maximale scenario (50% lage dosering 
en 50% hoge dosering)  

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Prevalente aantal patiënten 16 9 9 

Prevalente aantal behandeljaren 12,5* 9 9 

Budgetimpact prevalente patiënten € 5.466.944 € 4.035.397 € 4.035.397 

Incidente aantal patiënten 3 5 7 

Incidente aantal behandeljaren 2,5 4,5 6,5 

Budgetimpact incidente patiënten € 225.432 € € 687.564 € 1.093.338 

Totaal aantal behandelde patiënten 19 14 16 

Budgetimpact € 5.692.377 € 4.722.961 € 5.128.736 

*rekening is gehouden met responders die het gehele jaar behandeld worden en non-
responders die slechts 6 maanden behandeld worden (bij prevalente patiënten is dat alleen in 
jaar 1) 
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4 Conclusie 

Rekening houdend met aannames over patiëntenaantallen, responspercentages en 
behandelduur, zal opname van odevixibat (Bylvay®) bij PFIC op lijst 1B van het 
GVS gepaard gaan met meerkosten ten laste van het farmaciebudget van €3,9 tot 
€5,1 miljoen in het derde jaar na opname.  
Hierbij bestaat onzekerheid over 1) de aantallen patiënten die voor behandeling in 
aanmerking komen, 2) de responspercentages van dit nieuwe middel en 3) de 
dosering die gebruikt gaat worden.  
 
ZIN schat het aantal prevalente PFIC patiënten in Nederland nu op 26 en het aantal 
incidente patiënten op 3 per jaar. Zoals beschreven in § 2.1 zullen van de 26 
prevalente patiënten er naar verwachting 16 voor behandeling met odevixibat in 
aanmerking komen. De geschatte budgetimpact is dus gebaseerd op de behandeling 
van 19 patiënten in het eerste jaar (16 prevalente en 3 incidente). Gezien het 
progressieve karakter van de aandoening is te verwachten dat niet alle prevalente 
patiënten met odevixibat behandeld zullen worden omdat velen qua gezondheid 
(leverschade) al te erg verslechterd zijn of al een chirurgische behandeling of 
levertransplantatie hebben ondergaan. Verder is er bij de schatting van het aantal 
patiënten geen rekening gehouden met de splitsing in subtypen en de BSEP typen 
daarbinnen, omdat daar geen gegevens over bekend zijn. Aangezien odevixibat bij 
patiënten met PFIC2 BSEP3 niet voldoet aan de stand van de wetenschap en 
praktijk zouden deze patiënten in deze BIA buiten beschouwing moeten worden 
gelaten. Het wel meenemen van deze patiënten kan resulteren in een overschatting 
van deze BIA. Ook is er geen rekening gehouden met eventuele substitutie van 
UDCA en/of rifampicine. Echter, die kosten zijn verwaarloosbaar ten opzichte van de 
hoge kosten van odevixibat per patiënt per jaar.  
 
 
De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 10 oktober 2022. 
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