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Geachte heer Kuipers, 

In uw brief van 27 juni 2022 (kenmerk CIBG-22-04007) verzocht u Zorginstituut 
Nederland om te beoordelen of de bijlage 2 voorwaarde van empagliflozine 
(Jardiance®) voor patiënten met symptomatisch (NYHA II–IV) chronisch hartfalen 
kan worden uitgebreid. Het Zorginstituut heeft deze beoordeling positief afgerond. 
De overwegingen hierbij treft u aan in de bijgevoegde rapporten. 

Achtergrond 
In het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is empagliflozine opgenomen 
op lijst 1A in cluster 0A10BXAO V samen met canagliflozine, dapagliflozine en 
ertugliflozine. De vergoeding is geregeld via bijlage 2 voorwaarden: 

Uitsluitend voor een verzekerde: 
1 met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld kan worden met de 

combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline 
gebruikt en dit middel gebruikt als een tweevoudige combinatie met 
metformine of drievoudige behandeling in combinatie met metformine en een 
sulfonylureumderivaat, 

2 van achttien jaar of ouder met symptomatisch (NYHA II-IV) 
chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie (LVEF < 40%), of 

3 van achttien jaar of ouder met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog 
risico op hart- en vaatziekten: 
a. met eerder bewezen hart- en vaatziekten; en/of
b. chronische nierschade met

-  eGFR 30-44 ml/min per 1,73m2 zonder albuminurie,
-  eGFR 30-59 ml/min per 1,73m2 met matig verhoogde albuminurie

(ACR > 3 mg/mmol) of 
-  eGFR ≥ 60 ml/min per 1,73m2 met ernstig verhoogde albuminurie

(ACR > 30 mg/mmol). 

Huidige aanvraag 
De huidige aanvraag betreft uitbreiding van de vergoedingsvoorwaarde voor 
symptomatisch (NYHA II-IV) chronisch hartfalen, en berust op de door het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in 2022 toegekende registratie voor de 
behandeling van volwassenen met symptomatisch chronisch hartfalen ongeacht 
de ejectiefractie (LVEF). De nu gevraagde uitbreiding betreft dus specifiek 
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patiënten met symptomatisch (NYHA II-IV) chronisch hartfalen en een LVEF 
>40%. De hierbij aanbevolen dosering is 10 mg per dag, toegevoegd aan de 
standaard achtergrondbehandeling voor hartfalen. 
 
Beoordeling therapeutische waarde 
Het Zorginstituut is tot de eindconclusie gekomen dat empagliflozine toegevoegd 
aan de standaardbehandeling ook bij patiënten met symptomatisch (NYHA II-IV) 
chronisch hartfalen met een LVEF >40%, een therapeutische meerwaarde heeft 
ten opzichte van de standaardbehandeling alleen. Empagliflozine voldoet daarmee 
aan de stand van de wetenschap en praktijk bij deze indicatie.  
 
Budgetimpactanalyse 
Rekening houdend met de aannames over patiëntenaantallen, marktpenetratie en 
therapietrouw zullen door de indicatie-uitbreiding van empagliflozine bij 
volwassenen met symptomatisch (NYHA II-IV) chronisch hartfalen met een LVEF 
>40% naar verwachting 15.913 patiënten in aanmerking komen voor behandeling 
in het derde jaar. De meerkosten ten laste van het farmaciebudget zullen in dit 
base case scenario ongeveer €7,9 miljoen bedragen in het derde jaar. Door de 
steeds veranderende medische inzichten over passende hartfalenzorg bestaat in 
dit scenario veel onzekerheid over het aantal patiënten en de marktpenetratie.  
 
Kosteneffectiviteit 
Het Zorginstituut concludeert dat de farmaco-economische analyse van voldoende 
kwaliteit is en dat de uitkomsten bij besluitvorming gebruikt kunnen worden. Het 
Zorginstituut is van mening dat de ICER van € 8.863, zoals gerapporteerd door de 
registratiehouder, een lichte onderschatting is van de werkelijkheid. Dit hangt 
samen met de onnauwkeurigheid bij verschillende aspecten in het farmaco-
economisch model. Echter, op basis van de scenarioanalyses concludeert het 
Zorginstituut dat de ICER ruim onder de referentiewaarde van €50.000 per QALY 
ligt, en daarmee dat empagliflozine voor deze indicatie kosteneffectief is ten 
opzichte van de standaardbehandeling.  
 
Advies 
Het Zorginstituut adviseert u op bovenstaande gronden de huidige bijlage 2 
voorwaarde (voor symptomatisch (NYHA II-IV) chronisch hartfalen met 
verminderde ejectiefractie (LVEF < 40%)) als volgt aan te passen: 
 
Voorwaarde: 
Bij volwassen patiënten met symptomatisch (NYHA II-IV) chronisch hartfalen  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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Afkortingen 

Afkorting Omschrijving 

ACC American College of Cardiology 

ACEi Angiotensine converting enzyme inhibitor 

ARB Angiotensine II-receptorblokker 

AHA American Heart Association 

ANRi Angiotensine-neprilysine receptor inhibitor 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 

DM2 Diabetes mellitus type 2 

eGFR  Estimated glomerular filtration rate 

EMA European Medicines Agency 

EPAR European public assessment report 

ESC European Society of Cardiology 

FU Follow up 

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation 

GVS Geneesmiddelenvergoedingssysteem 

HFmrEF Hartfalen met matige linkerventrikelejectiefractie 

HFpEF Hartfalen met behouden linkerventrikelejectiefractie 

HFrEF Hartfalen met verminderde linkerventrikelejectiefractie 

HFSA Heart Failure Society of America 

HR Hazard ratio 

KCCQ-CSS Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire – Clinical 

Summary Score 

LVEF Linkerventrikelejectiefractie 

MCID Minimaal klinisch relevant verschil (minimal clinically 

important difference) 

MRA Minerale corticoïde receptoragonist 

NHG Nederlands Huisartsen Genootschap 

NYHA New York Heart Association 

PROMs Patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten 

RAAS Renine-angiotensine-aldosteron systeem 

RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

RR Relatieve risico (risk ratio) 

SGLT2 Natrium-glucose-cotransporter 2 (sodium-glucose 

cotransporter-2) 

SMD Gestandaardiseerde gemiddelde verschil (standardized mean 

difference) 

SmPC Samenvatting van de productkenmerken 

WAR Wetenschappelijke Adviesraad 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van empagliflozine (Jardiance®) bij de 

behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met een 

linkerventrikelejectiefractie (LVEF) >40%. Empagliflozine is daarbij vergeleken met 

de standaardbehandeling op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, 

ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft zich 

hierbij laten adviseren door zijn Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 

 

De effectiviteit van empagliflozine toegevoegd aan de standaardbehandeling versus 

placebo toegevoegd aan de standaardbehandeling bij patiënten met symptomatisch 

chronisch hartfalen met een LVEF>40% is onderzocht in één gerandomiseerde, 

dubbelblinde, fase III studie met een mediane follow-up duur van 26,2 maanden. 

De resultaten laten zien dat empagliflozine een statistisch significant en 

waarschijnlijk ook een klinisch relevant effect heeft op verlaging van de kans op 

ziekenhuisopnames voor hartfalen (HR 0,71; 95% BI: 0,60-0,83 en NNT van 31). 

Dit wordt door het Zorginstituut en door de beroepsgroep als een opzichzelfstaande, 

cruciale uitkomstmaat beschouwd, met name in deze populatie met een relatief 

hogere leeftijd dan patiënten met HFrEF. Empagliflozine heeft echter geen klinisch 

relevant effect op de kans op sterfte ongeacht oorzaak of op cardiovasculaire 

sterfte. Dit zijn beide cruciale uitkomstmaten. Tevens heeft empagliflozine weliswaar 

een statistisch significant effect op de kwaliteit van leven – eveneens een cruciale 

uitkomstmaat -, maar dit effect is niet klinisch relevant. Tot nu toe bestond er nog 

geen behandeling met een aangetoond effect op een harde uitkomstmaat (zoals 

kans op ziekenhuisopnames) bij patiënten met een LVEF>40% [1]. Deze unmet 

medical need wordt onderschreven door de EMA in de EPAR en ook door de 

beroepsgroep.  

 

Verschillende subgroepanalyses suggereren dat het effect van empagliflozine op het 

primaire eindpunt (samenstelling van cardiovasculaire sterfte of ziekenhuisopname 

voor hartfalen) consistent is.  

 

Het algemene veiligheidsprofiel van empagliflozine bij patiënten met hartfalen is 

consistent met het bekende veiligheidsprofiel van empagliflozine bij patiënten met 

DM2. Het meest voorkomende ongunstige effect bij patiënten met hartfalen is 

volumedepletie. Toevoeging van empagliflozine aan de standaardbehandeling heeft 

geen klinisch relevant effect op de incidentie van ernstige ongunstige effecten en 

ook niet op het percentage patiënten dat de behandeling staakt als gevolg van deze 

ongunstige effecten. 

 

Empagliflozine voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk bij symptomatisch 

chronisch hartfalen met een LVEF >40%. Zorginstituut Nederland concludeert op 

basis van de data dat empagliflozine toegevoegd aan de standaardbehandeling een 

therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van alleen standaardbehandeling. 

 

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 16 januari 

2023. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van empagliflozine bij 

symptomatisch chronisch hartfalen met een linkerventrikelejectiefractie (hierna: 

LVEF) >40% t.o.v. de standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 

Stofnaam: empagliflozine (Jardiance®), filmomhulde tabletten á 10 en 25 mg [2]. 

Geregistreerde indicatie: (Jardiance®) is geïndiceerd voor de behandeling van 

volwassenen met symptomatisch chronisch hartfalen [2]. 

Claim van de registratiehouder: Bij volwassenen met symptomatisch chronisch 

hartfalen en LVEF>40% heeft empagliflozine toegevoegd aan de 

standaardbehandeling een therapeutische meerwaarde ten opzichte van de 

standaardbehandeling alleen. 

Doseringsadvies: De aanbevolen dosering is 10 mg empagliflozine eenmaal 

daags. De tabletten moeten in het geheel worden doorgeslikt en kunnen worden 

ingenomen met of zonder voedsel. 

Samenstelling: Gele, ronde/ovale, filmomhulde tabletten in twee sterktes; 
met 10 of 25 mg empagliflozine. De tabletten zijn verkrijgbaar in geperforeerde 
PVC/aluminium blisterverpakkingen van 7, 10, 14, 28, 30, 60, 70, 90 of 100 

stuks [2]. 

Werkingsmechanisme: Empagliflozine is een krachtige, selectieve, reversibele 

remmer van de natrium-glucose-cotransporter 2 (SGLT-2). Remming van SGLT-2 

bevordert uitscheiding van glucose via de urine en osmotische diurese door 

vermindering van de reabsorptie van glucose in de nieren. Dit verhoogt tevens 

de natriumexcretie wat leidt tot osmotische diurese en vermindering van het 

intravasculair volume. Afname van volumeoverbelasting van het hart, verlaging 

van zowel de bloeddruk als de pre- en afterload, en downregulatie van de 

sympathische activiteit kan een gunstig effect hebben op cardiale remodelling. 

Andere mechanismen, zoals vermindering van ontsteking en oxidatieve stress en 

verhoging van de concentratie van ketonen, spelen mogelijk ook een rol. Het 

exacte werkingsmechanisme van empagliflozine bij hartfalen is nog niet volledig 

opgehelderd [2, 3]. 

Bijzonderheden: Empagliflozine is sinds 2014 geregistreerd voor gebruik bij 

volwassenen voor de behandeling van onvoldoende gereguleerde diabetes 

mellitus type 2 (DM2) als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging. Het kan 

hierbij als monotherapie gebruikt worden als metformine niet verdragen wordt of 

als aanvulling op andere geneesmiddelen voor DM2 [1]. 

Empagliflozine wordt op dit moment uit de basisverzekering vergoed voor de 

behandeling van patiënten met DM2 die niet behandeld kunnen worden met de 

combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, die geen insuline 

gebruiken en die dit middel gebruiken als een tweevoudige of drievoudige 

behandeling in combinatie met metformine en/of een sulfonylureumderivaat 

(bijlage 2 voorwaarde). Daarnaast wordt empagliflozine ook vergoed voor 

patiënten met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. 

 

Sinds 2021 is empagliflozine geregistreerd voor gebruik bij volwassenen met 

symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie (LVEF<40%). 

Ook bij deze patiënten wordt empagliflozine vergoed. 
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1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

Hartfalen wordt gedefinieerd als een tekortschietende pompwerking van het hart, 

leidend tot een complex van klachten en verschijnselen. De diagnose dient te 

worden gesteld op basis van symptomen, onderzoeksbevindingen en objectief 

bewijs voor een structurele of functionele afwijking van het hart in rust. De oorzaak 

kan gerelateerd zijn aan hartspierverlies of hartspierzwakte (vaak als gevolg van 

een doorgemaakt myocardinfarct), maar kan ook verband houden met langdurige 

druk- of volumeoverbelasting. Hartfalen is een chronische, progressieve ziekte. 

Patiënten kunnen een tijd stabiel blijven met adequate therapie, maar op termijn 

nemen de beschadiging en disfunctie van de hartspier toe. 

 

Met behulp van echografie zijn 3 types hartfalen te onderscheiden: 

1. hartfalen met behouden LVEF van >50% (HFpEF); 

2. hartfalen met matige LVEF van 40-49% (HFmrEF); 

3. en hartfalen met verminderde LVEF van <40% (HFrEF) 

 

Bij systolische disfunctie (HFrEF en HFmrEF) is er onvoldoende contractie van het 

hart tijdens de systole, bijvoorbeeld als gevolg van een hartinfarct. Bij diastolische 

disfunctie (HFpEF) is geen sprake van verminderde contractie maar van verstijving 

van de hartspier. Een bekende oorzaak hiervan is langdurige hypertensie [4]. 

Patiënten met HFmrEF zijn evenals patiënten met HFrEF gemiddeld jonger, vaker 

man en zij hebben vaker een historie van coronaire hartziekte vergeleken met 

patiënten met HFpEF. Ambulante patiënten met HFmrEF hebben echter wel een 

lagere mortaliteit dan patiënten met HFrEF, vergelijkbaar met die van HFpEF. 

Patiënten met HFpEF zijn over het algemeen vaker vrouw, gemiddeld ouder en zij 

lijden vaker aan atriumfibrilleren, chronische nierziekte en andere non-

cardiovasculaire comorbiditeiten vergeleken met patiënten met HFrEF [5].  

 

Hartfalen is een chronische, progressieve ziekte. Het ziekteverloop van chronisch 

hartfalen kan sterk variëren en is afhankelijk van meerdere factoren. Na diagnose 

kunnen patiënten gedurende een tijd stabiel blijven onder adequate therapie, maar 

op termijn nemen de beschadiging en disfunctie van de hartspier steeds verder toe 
[6, 5]

. Uiteindelijk leidt dit tot een fase van verslechterend hartfalen waarbij de patiënt 

episodes van decompensatie ervaart ondanks adequate therapie [7, 6]. Na elke 

episode van decompensatie gaat de hartfunctie verder achteruit en neemt de kans 

op ziekenhuisopnames of sterfte steeds meer toe. Tijdens deze periode van 

verslechterend hartfalen kan door het toevoegen van een nieuwe behandeling een 

patiënt weer terugkomen in een stabiele fase. Uiteindelijk belandt de patiënt echter 

in een fase waarbij geen van de medicamenteuze therapieën meer effect hebben op 

het verbeteren van de hartfunctie. Bij deze patiënten kan het hart zich niet meer 

herstellen [7, 6, 8]
. 

 

1.2.2 Symptomen en ernst 
Chronisch hartfalen wordt gekenmerkt door symptomen van kortademigheid of 
moeheid, in rust of tijdens inspanning. Meestal zijn er ook verschijnselen van 
vochtretentie zoals longoedeem, perifeer oedeem, ascites en/of gewichtstoename. 
In ernstigere gevallen kan er sprake zijn van tachycardie en tachypneu. Soms zijn 

er ook nachtelijke klachten, zoals orthopneu en nycturie. 
 
De meest gebruikte classificatie voor de ernst van hartfalen is de New York Heart 
Association (NYHA) classificatie. Dit is het uitgangspunt van de Nederlandse richtlijn. 
Hierbij zijn vier klassen gedefinieerd op basis van de ernst van de symptomen bij 
inspanning. Deze classificatie is een momentopname en kan variëren in de tijd. Een 
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hogere NYHA-klasse gaat gepaard met een verminderde kwaliteit van leven. De 
verschillende klassen zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 
 
Tabel 1: New York Heart Association (NYHA) classificatie voor de ernst van hartfalen 

NYHA-klasse  
 

Symptomen 

I Geen duidelijke klinische symptomen, geen beperking van 
activiteiten; wel een meetbare vermindering van de 

linkerventrikelfunctie. 

II Licht; enige klachten tijdens fysieke inspanning. Weinig/geen 
klachten in rust 

III Matig ernstig; reeds klachten bij geringe (alledaagse) lichamelijke 
inspanning. 

IV Ernstig; klachten (vermoeidheid en/of kortademigheid) in rust. 

 
De prognose bij hartfalen is zeer variabel en onder andere afhankelijk van de ernst, 
de etiologie, de leeftijd van de patiënt, comorbiditeiten en de reeds gebleken 
snelheid van progressie. Ongunstige prognostische factoren zijn onder meer een 
hoge leeftijd, ischemische etiologie, eerdere ziekenhuisopname wegens hartfalen, 

status na reanimatie en slechte therapietrouw. Veel comorbiditeiten bij hartfalen 
zoals hypertensie, diabetes, COPD, nierfunctiestoornissen, anemie, depressie, 
angst- en cognitieve stoornissen hebben een negatieve invloed op de prognose. Het 

1-jaarsrisico op ziekenhuisopname is ongeveer 30-35%. De gemiddelde 5-jaars-
mortaliteit na diagnose is ongeveer 35%. De 1-jaarsmortaliteit van patiënten op 
hartfalenpoliklinieken is circa 6% voor HFpEF en 9% voor HFrEF. 

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 
In 2020 waren naar schatting 240.800 mensen met hartfalen bekend bij de 

huisarts, waarvan ongeveer 115.700 mannen en 125.200 vrouwen. Dit komt 
overeen met een jaarlijkse prevalentie van 13,3 per 1.000 mannen en 14,3 per 
1.000 vrouwen. In 2020 werden 36.100 patiënten nieuw gediagnosticeerd met 
hartfalen, waarvan 18.600 vrouwen en 17.500 mannen. Zowel de prevalentie als de 
incidentie is in de meeste leeftijdsklassen hoger voor mannen dan voor vrouwen. De 
absolute aantallen zijn echter hoger voor vrouwen dan voor mannen, omdat er meer 

oudere vrouwen dan mannen zijn [9]. 
 

Het aandeel van HFpEF in de totale incidentie van hartfalen stijgt met de leeftijd. 
Geassocieerd met HFpEF zijn onder andere: hoge leeftijd, vrouwelijk geslacht, 
obesitas, hypertensie, COPD, atriumfibrilleren, DM2, en een voorgeschiedenis 
zónder myocardinfarct [4]. Naar schatting heeft ongeveer 50% van de patiënten met 
hartfalen HFrEF en 50% HFpEF of HFmrEF [5]. 

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

HFmrEF en HFrEF 

Het medicamenteuze beleid wordt bepaald op basis van het type hartfalen en is 

voor HFmrEF en HFrEF grofweg hetzelfde. Hierbij is belangrijk dat er geen studies 

zijn die specifiek gefocust zijn op HFmrEF. Aangezien HFmrEF qua kenmerken meer 

lijkt op HFrEF dan op HFpEF, is hetzelfde behandelalgoritme als bij HFrEF toepasbaar 
[4, 5]. 

 

Bij systolisch chronisch hartfalen beveelt het Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG) primair behandeling aan met angiotensine converting enzyme (ACE)-
remmers, aangevuld met diuretica bij tekenen van vochtretentie. Een alternatief 
voor ACE-remmers zijn angiotensine-II receptor blokkers (ARBs). Wanneer een 
patiënt ingesteld is op een optimale dosering ACE-remmer/ARB met eventueel een 
diureticum daaraan toegevoegd én klinisch stabiel is (geen tekenen van 
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overvulling), dient een bètablokker te worden toegevoegd. Bij patiënten die ondanks 
adequate instelling op een ACE-remmer/ARB en bètablokker ernstige klachten 
houden (NYHA III-IV), kan een aldosteronantagonist worden toegevoegd [4]. Dit 
geldt dus zowel voor patiënten met HFrEF als voor patiënten met HFmrEF. 

 
Het starten van een SGLT-2-remmer door de huisarts voor de behandeling van 
HFrEF wordt in de NHG-richtlijn (nog) niet aanbevolen in verband met gebrek aan 
ervaring bij deze indicatie. Bij patiënten met HFrEF én DM2 kan een SGLT2-remmer 
wel worden overwogen. De ESC-richtlijn (European Society of Cardiology) uit 2021 
beveelt gebruik van de SGLT2-remmers empagliflozine of dapagliflozine aan bij alle 

patiënten met hartfalen met verminderde ejectiefractie om het risico op ziekenhuis-

opname en cardiovasculaire sterfte te verlagen. Toevoeging van empagliflozine of 
dapagliflozine wordt aanbevolen bij alle patiënten die reeds behandeld worden met 
een ACE-remmer/ARB, een bètablokker en een minerale corticoïde 
receptorantagonist (MRA; aldosteronantagonist zoals spironolacton), ongeacht of de 
patiënt DM2 heeft of niet [5]. Deze aanbevelingen gelden specifiek voor HFrEF en 
niet voor HFmrEF. De aanbevelingen uit de ESC-richtlijn met betrekking tot de 

SGLT2-remmers worden onderstreept in een recent verschenen Nederlandse 
publicatie van Nielsen Gerlach et al. (2022) waarin de aanbevolen behandeling voor 
patiënten met hartfalen wordt beschreven [10]. 

 

HFpEF 

Volgens de NHG-richtlijn wordt bij de behandeling van HFpEF gestreefd naar 

symptoombestrijding en verbetering van kwaliteit van leven. Er bestaat (nog) geen 

behandeling met een aangetoond effect op morbiditeit en/of mortaliteit. Dit wordt 

bevestigd in de ESC-richtlijn uit 2021. Verder stelt de NHG-richtlijn dat hypertensie 

behandeld dient te worden volgens de richtlijn cardiovasculair risicomanagement 

(CVRM), maar dat calciumantagonisten met een niet-dihydropiridinestructuur 

(diltiazem en verapamil) moeten worden vermeden vanwege hun negatief inotrope 

effect. Diuretica, ACE-remmers, ARB’s, en bètablokkers kunnen wel worden 

gebruikt. Bij tekenen van overvulling kan daarnaast een lisdiureticum worden 

gegeven[4]. 

 

De NHG-richtlijn vermeldt ten aanzien van het gebruik van SGLT2-remmers bij 

patiënten met HFpEF én DM2 het volgende: ‘het is onzeker, maar een SGLT-2-

remmer lijkt de kans op ziekenhuisopname door hartfalen bij patiënten met diabetes 

mellitus type 2 en HFpEF te verminderen. Het is onzeker wat het effect is van een 

SGLT-2-remmer op sterfte (alle oorzaken en cardiovasculair) en ernstige 

cardiovasculaire incidenten’. Gebruik van SGLT2-remmers bij patiënten met HFpEF 

zónder DM2 wordt niet aanbevolen. De eerdergenoemde publicatie van Nielsen 

Gerlach et al. (2022) stelt op basis van recent gepubliceerde studieresultaten echter 

al dat bij patiënten met HFpEF een belangrijke rol lijkt te zijn weggelegd voor 

SGLT2-remmers. Een concreet behandeladvies wordt nog niet gegeven [10]. 

 

De meest recente AHA/ACC/HFSA-richtlijn (American Heart Association, American 

College of Cardiology, Heart Failure Society of America) voor de behandeling van 

hartfalen (2022) beveelt empagliflozine aan voor HFmrEF en HFpEF [11]. Dit berust 

op de registratiestudie van empagliflozine voor de indicatie waar nu vergoeding voor 

wordt aangevraagd. Er wordt vermeld dat empagliflozine mogelijk toegevoegde 

waarde heeft bij het reduceren van ziekenhuisopnames voor hartfalen en 

cardiovasculaire sterfte. De kwaliteit van het bewijs voor deze aanbeveling wordt als 

middelmatig beschouwd (klasse 2A). 

 

Op grond van de Nederlandse en Europese richtlijnen kan worden geconcludeerd dat 

de standaardbehandeling voor zowel patiënten met HFmrEF als HFpEF meestal 

bestaat uit een ACE-remmer of ARB, eventueel een diureticum, bètablokker en/of 
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MRA. Het bewijs voor deze behandelingen bij patiënten met een LVEF>40% op 

harde uitkomstmaten, is echter zeer beperkt. Volgens de SmPC van Jardiance® kan 

empagliflozine worden toegevoegd aan de standaardbehandeling. In dit rapport zal 

empagliflozine toegevoegd aan de standaardbehandeling dus worden vergeleken 

met placebo toegevoegd aan de standaardbehandeling. Hierbij kan de standaard-

behandeling bestaan uit verschillende combinaties van geneesmiddelen voor 

hartfalen. 
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Wat is de waarde van empagliflozine (Jardiance®) bij symptomatisch chronisch 

hartfalen met een LVEF>40% vergeleken met de standaardbehandeling? 

 

2.1.1 PICO 

 

Tabel 1 PICO 

Patiëntenpopulatie Volwassen patiënten met symptomatisch (NYHA III-V) 

chronisch hartfalen met een LVEF >40% 

Interventie Empagliflozine, toegevoegd aan de 

standaardbehandeling 

Controle-interventie Placebo, toegevoegd aan de standaardbehandeling 

Cruciale uitkomsten • Sterfte [door cardiovasculaire oorzaak of ongeacht 

oorzaak (all-cause mortality)] 

• Ziekenhuisopname voor hartfalen 

• Kwaliteit van leven 

• Incidentie ernstige ongunstige interventie-

gerelateerde effecten 

• Incidentie stakers vanwege interventiegerelateerde 

ongunstige effecten 

Relevante follow-up 

duur 

De EMA geeft aan dat lange termijn follow-up in 

gecontroleerde setting noodzakelijk is om de 

effectiviteit van een geneesmiddel bij chronisch 

hartfalen te bevestigen. Een minimale follow-up van 6 

maanden wordt nodig geacht.  

Studiedesign Uit de door het Zorginstituut gehanteerde passend 

onderzoeksvragenlijst komt naar voren dat een 

gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde 

klinische trial (RCT) haalbaar en vereist is. 

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

Sterfte 

Volgens de EMA is het reduceren van de cardiovasculaire sterfte een van de 

belangrijkste therapeutische doelen van de behandeling van hartfalen [12]. Dit wordt 

daarom vaak beschouwd als primaire uitkomstmaat of als onderdeel van een 

samengestelde primaire uitkomstmaat. Om uit te sluiten dat behandeling met een 

geneesmiddel niet leidt tot het overlijden van meer patiënten door andere oorzaken, 

wordt de sterfte ongeacht oorzaak ook beschouwd als een cruciale uitkomstmaat. 

Het Zorginstituut beschouwt daarom zowel cardiovasculaire sterfte als sterfte 

ongeacht oorzaak als cruciale uitkomstmaten. 

 

Ziekenhuisopname voor hartfalen 

Ook het voorkomen van verslechtering van hartfalen benoemt de EMA als belangrijk 

therapeutisch doel van de behandeling van hartfalen [12]. Verslechtering van 

hartfalen wordt doorgaans gedefinieerd als een ziekenhuisopname voor hartfalen en 

wordt in deze beoordeling beschouwd als cruciale uitkomstmaat. Een urgent 

medisch consult kan ook worden meegenomen in een samengestelde uitkomstmaat. 

Ziekenhuisopname voor hartfalen wordt gezien als een goede voorspeller van 

verslechterend hartfalen. Er bestaat een duidelijke correlatie met ziekteprogressie 

en prognose. Dat geldt ook voor de relatie tussen het aantal ziekenhuisopnames en 
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de kwaliteit van leven van een patiënt [5, 13]. Hartfalen is de belangrijkste oorzaak 

van ziekenhuisopnames van patiënten >65 jaar, wat het voorkomen van 

ziekenhuisopnames dus een zeer belangrijk behandeldoel maakt [14]. Dit wordt 

bevestigd door de Nederlandse beroepsgroep. Het Zorginstituut beschouwt 

ziekenhuisopname voor hartfalen daarom als een opzichzelfstaande cruciale 

uitkomstmaat, wat in lijn is met de visie van de beroepsgroep.  

 

De cardiovasculaire sterfte en ziekenhuisopname voor hartfalen worden vaak 

gemeten als een samengestelde primaire uitkomstmaat. Bij een samengestelde 

uitkomstmaat moeten ook de individuele componenten afzonderlijk worden 

beoordeeld. Wanneer de effecten van deze individuele componenten dezelfde 

richting op wijzen (i.e. verlaging van de kans op cardiovasculaire sterfte én 

verlaging van de kans op ziekenhuisopname voor hartfalen), wordt de 

samengestelde uitkomstmaat als cruciaal beschouwd in de beoordeling. Wanneer 

het effect van de samengestelde uitkomstmaat wordt gedreven door één individuele 

component, worden beide uitkomstmaten afzonderlijk als cruciaal beschouwd in de 

beoordeling. Hierbij is het belangrijk om altijd uit te sluiten dat er géén sprake is 

van een tegengesteld effect bij de individuele componenten van de samengestelde 

uitkomstmaat [13].  

 

Kwaliteit van leven 

Een andere cruciale uitkomstmaat is de kwaliteit van leven, aangezien patiënten 

met hartfalen vaak een verminderde kwaliteit van leven hebben door een hoge 

symptoombelasting. Volgens de EMA kunnen patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten 

(PROMs) gebruikt worden voor de beoordeling van het effect van een geneesmiddel 

bij patiënten met hartfalen [12]. Daarbij moeten vragenlijsten gebruikt worden, die 

gevalideerd zijn voor de aandoening. Bij hartfalen wordt doorgaans de gevalideerde 

Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) gebruikt. Deze vragenlijst 

bestaat uit 23 vragen, onderverdeeld in vier domeinen: fysieke beperkingen, 

symptomen, kwaliteit van leven en sociale beperkingen. De score varieert van 0 tot 

100. Hoe hoger de score, hoe beter de kwaliteit van leven [15]. Vaak wordt er 

gekeken naar de Clinical Summary Score (KCCQ-CSS), waarbij er wordt gekeken 

naar het effect op frequentie van symptomen, last van symptomen (symptom 

burden) en fysieke beperking. 

 

Klinische relevantiegrens: een verandering van 5 punten op de KCCQ wordt als 

klinisch relevant beschouwd bij een individuele patiënt. Er is geen klinische 

relevantiegrens vastgesteld voor de KCCQ op groepsniveau. 

 

Incidentie ernstige ongunstige interventiegerelateerde effecten 

Het aantal ernstige ongunstige effecten gerelateerd aan de behandeling wordt als 

een cruciale uitkomstmaat beschouwd. Daarnaast wordt een overzicht gegeven 

van de ernstige ongunstige effecten en van de meest frequent voorkomende 

ongunstige effecten die kunnen optreden bij behandeling met empagliflozine en 

bij de vergelijkende behandeling. 

 

Incidentie stakers vanwege interventiegerelateerde ongunstige effecten 

Het aantal patiënten dat de behandeling staakt als gevolg van interventie-

gerelateerde ongunstige effecten wordt meegenomen als cruciale uitkomstmaat in 

de Gradebeoordeling. 

 

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

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

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

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

Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft 

het Zorginstituut in juli 2022 een literatuursearch gedaan naar publicaties over 

empagliflozine en de standaardbehandeling bij symptomatisch chronisch hartfalen 

met een LVEF>40%. De exacte zoekstrategie is weergegeven in bijlage 1. 

 

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

Productkenmerken (SmPC) van het registratiedossier en 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.  

 

De volgende inclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen: 

1. Gerandomiseerd, geblindeerd en gecontroleerd onderzoek met empagliflozine of 

placebo toegevoegd aan de standaardbehandeling bij volwassen patiënten met 

symptomatisch chronisch hartfalen met een LVEF>40%; 

2. Engelstalige artikelen 

 

De volgende exclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen: 

1. Congresbijdragen; 

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

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteert in 38 referenties, waarvan 4 gepubliceerde studies 

voldeden aan de inclusiecriteria. Dit betreft twee publicaties die betrekking hebben 

op de EMPEROR-Reduced studie, de EPAR en de SmPC van empagliflozine [16, 17, 2, 3]. 

De onderstaande PRISMA flowchart geeft het selectieproces weer.  

 

 
 

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 

EMPEROR-Preserved studie [16, 17] 

De EMPEROR-Preserved studie van Anker et al. (2021) is een gerandomiseerde, 

dubbelblinde, multicenter, fase III studie waarin de effectiviteit en veiligheid van 

empagliflozine, toegevoegd aan de standaardbehandeling, is onderzocht bij 

volwassen patiënten met symptomatisch hartfalen (NYHA II-IV) en LVEF >40%.  

Exclusiecriteria waren onder andere een recent myocardinfarct, bypassoperatie, 

beroerte of TIA, harttransplantatie, acuut gedecompenseerd hartfalen, een 

eGFR<20 ml/min/1,73m2.  

 

Geïncludeerde patiënten kregen na randomisatie 10 mg empagliflozine of placebo 

toegevoegd aan de standaardbehandeling. Stratificatie vond plaats op basis van 

geografische regio, diabetesstatus, eGFR (<60 of >60 ml/min/1,73m2) en LVEF 

(<50% of ≥50%).  

 

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 36) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 2) 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 38) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 38) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 4) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 34) 

 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 4) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n =0) 
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Het primaire eindpunt van de EMPEROR-Preserved studie was een samenstelling van 

ziekenhuisopname voor hartfalen óf sterfte door cardiovasculaire oorzaak.  

Belangrijke secundaire eindpunten waren: 

- Ziekenhuisopname voor hartfalen (zowel eerste als terugkerende events) 

- Sterfte door cardiovasculaire oorzaak 

- Afname in nierfunctie 

- Verandering in KCCQ-score 

- Sterfte ongeacht oorzaak 

 

In totaal werden 5988 patiënten geïncludeerd in de EMPEROR-Preserved studie, 

waarvan 2997 empagliflozine en 2991 placebo kregen. Baselinekarakteristieken 

waren vergelijkbaar tussen beide groepen. 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, middelmatig, laag of zeer laag zijn.  

 

Ziekenhuisopname voor hartfalen 
De primaire uitkomstmaat van de EMPEROR-Preserved studie was een samenstelling 
van cardiovasculaire sterfte of ziekenhuisopname voor hartfalen. Na een mediane 
follow-up periode van 26,2 maanden waren 415 patiënten (13,8%) in de 
empagliflozinegroep en 511 patiënten (17,1%) in de placebogroep of overleden aan 

een cardiovasculaire oorzaak of in het ziekenhuis opgenomen voor hartfalen 
(samengesteld primair eindpunt). Dit geeft een hazard ratio (HR) van 0,79 (95% BI: 

0,69-0,90) en een number-needed-to-treat (NNT) van 31 bij een behandelduur van 
26,2 maanden. Het primaire eindpunt werd echter geheel gedreven door een 
verschil in het aantal ziekenhuisopnames voor hartfalen. Tijdens de studie waren 
259 patiënten (8,6%) in de empagliflozinegroep en 352 patiënten in de 
placebogroep (11,8%) in het ziekenhuis opgenomen voor hartfalen, wat een HR van 

0,71 (95% BI: 0,60-0,83) geeft en een NNT van 39 bij een mediane behandelduur 
van 26,2 maanden.  

 

Gradeconclusie: Empagliflozine heeft een statistisch significant effect op de 

ziekenhuisopname voor hartfalen en dit is waarschijnlijk (bewijs van redelijke 

kwaliteit) een klinisch relevant effect. De kwaliteit van bewijs is middelmatig, omdat 

er onzekerheid bestaat over de klinische relevantie van het effect [één van de twee 

default klinische relevantiegrenzen wordt overschreden (0,75)]. 

 

Cardiovasculaire sterfte 
Na een mediane follow-up periode van 26,2 maanden waren 219 patiënten in de 
empagliflozinegroep (7,3%) en 244 in de placebogroep (8,2%) overleden aan een 
cardiovasculaire oorzaak, wat een HR geeft van 0,91 (0,76-1,09) en een NNT van 
112 bij een mediane behandelduur van 26,2 maanden. 
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Gradeconclusie: Empagliflozine heeft (bewijs van hoge kwaliteit) geen klinisch 
relevant effect op de kans op cardiovasculaire sterfte. 
 

Sterfte ongeacht oorzaak 

Na een mediane follow-up periode van 26,2 maanden waren 422 (14,1%) patiënten 

in de empagliflozinegroep en 427 patiënten (14,3%) in de placebogroep overleden, 

ongeacht de oorzaak. Dit geeft een HR van 1,00 (95% BI: 0,87-1,15) en een NNT 

van 500 bij een mediane behandelduur van 26,2 maanden.  

 

Gradeconclusie: Empagliflozine heeft (bewijs van hoge kwaliteit) geen klinisch 

relevant effect op de kans op sterfte ongeacht oorzaak.  

 

Kwaliteit van leven 

Na 52 weken was de KCCQ-CSS met gemiddeld 4,51 punten (SD 0,31) verbeterd in 

de empagliflozinegroep en 3,18 (SD 0,31) in de placebogroep. In totaal ervaarden 

1126 patiënten (37,6%) in de empagliflozinegroep en 1034 patiënten (34,6%) in de 

placebogroep een verbetering van ≥5 punten in de KCCQ-CSS. Dit geeft een RR van 

1,09 (95% BI: 1,02-1,16). Ook ervaarden 820 patiënten (27,4%) in de 

empagliflozinegroep en 906 patiënten (30,3%)in de placebogroep een 

verslechtering van ≥5 punten in de KCCQ-CSS. Dit geeft een RR van 0,90 (95% BI: 

0,83-0,98). 

 

Gradeconclusie: Empagliflozine resulteert (bewijs van hoge kwaliteit) weliswaar in 

een statistisch significant effect op de kwaliteit van leven, maar het effect is niet 

klinisch relevant. 

 

3.3.1 Overige overwegingen 

In de EMPEROR-Preserved studie werd empagliflozine (of placebo) toegevoegd aan 

de standaard achtergrondbehandeling. Zoals beschreven in paragraaf 1.2.4. bestaat 

de behandeling van patiënten met HFmrEF meestal uit een ACE-remmer of ARB, 

eventueel een diureticum, bètablokker en/of MRA. Bij patiënten met HFpEF is er 

sprake van symptoombehandeling en verbetering van kwaliteit van leven. 

Hypertensie kan bij deze patiënten behandeld worden met o.a. diuretica, ACE-

remmers, ARB’s en bètablokkers [4]. De meeste patiënten in de studie werden dan 

ook volgens de richtlijnen behandeld, aangezien het overgrote deel in beide 

behandelarmen naast hartfalen ook hypertensie had en een RAAS-remmer, 

diureticum en bètablokker gebruikte (zie bijlage 5) [16, 3].  

 

Zoals eerder genoemd, beschouwen het Zorginstituut en de beroepsgroep 

ziekenhuisopnames voor hartfalen als cruciale uitkomstmaat. In de EMPEROR-

Preserved studie is er als secundaire uitkomstmaat ook gekeken naar het totaal 

aantal ziekenhuisopnames. Daarbij zijn ook terugkerende ziekenhuisopnames 

meegenomen. Uit de resultaten blijkt dat er in totaal 407 ziekenhuisopnames van 

patiënten in de empagliflozinegroep en 541 ziekenhuisopnames van patiënten in de 

placebogroep hadden plaatsgevonden, wat een HR geeft van 0,73 (95% BI: 0,61-

0,90). 

 

De absolute risicoreductie (ARR) voor de samengestelde uitkomstmaat 

(ziekenhuisopname voor hartfalen of cardiovasculaire sterfte) van empagliflozine 

vergelijken met placebo bij patiënten met HFpEF betreft 3,3% (NNT: 31 bij een 

behandelduur van 26,2 maanden), blijkt uit de EMPEROR-Preserved studie. Deze 

NNT is van dezelfde orde van grote als de NNTs die zijn gevonden voor 

empagliflozine en dapagliflozine bij patiënten met HFrEF in de EMPEROR-Reduced 

en DAPA-HF studies, namelijk 5,3% (NNT: 19 bij een behandelduur van 16 

maanden) en 4,8% (NNT:21 bij een behandelduur van 18,2 maanden) 
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respectievelijk [18, 19]. De ARR voor de uitkomstmaat cardiovasculaire sterfte betreft 

0,9% (NNT: 112 bij een behandelduur van 26,2 maanden) voor empagliflozine in de 

EMPEROR-Preserved studie bij patiënten met HFpEF, ten opzichte van 0,8% (NNT: 

125 bij een behandelduur van 16 maanden) voor empagliflozine in de EMPEROR-

Reduced studie en 1,9% (NNT: 53 bij een behandelduur van 18,2 maanden) voor 

dapagliflozine in de DAPA-HF studie bij patiënten met HFrEF. Deze ARRs zijn 

vanwege verschillen in o.a. patiëntenpopulatie en follow-up duur tussen de studies 

echter niet één op één vergelijkbaar. 

 

Subgroepanalyses suggereren dat het effect van empagliflozine op het primaire 

eindpunt (samenstelling van cardiovasculaire sterfte of ziekenhuisopname voor 

hartfalen) consistent is. Bij geen enkele subgroep werd een p-waarde van >0,05 

voor de interactie gevonden. Het effect van empagliflozine lijkt mogelijk minder 

uitgesproken te zijn bij patiënten met een LVEF ≥60%. Dit geldt ook voor patiënten 

die reeds een MRA gebruiken [3]. Omdat de studie niet is gepowerd om verschillen in 

subgroepen aan te tonen, dienen alle resultaten echter met voorzichtigheid te 

worden geïnterpreteerd. Ook is er niet gecorrigeerd voor multiple testing. De 

resultaten van de subgroepanalyses zijn weergegeven in bijlage 8; de belangrijkste 

in onderstaande figuur.  

 

 

 
Figuur 1: Effect van empagliflozine vergeleken met placebo op de primaire 
samengestelde uitkomstmaat (cardiovasculaire sterfte of ziekenhuisopname voor 

hartfalen) in verschillende subgroepen [16, 3]. 

Recent zijn de resultaten gepubliceerd van een studie met een andere SGLT2-
remmer (dapagliflozine) bij patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met 
een LVEF>40%. De resultaten uit deze studie (DELIVER-HF) zijn vergelijkbaar met 

de resultaten uit de EMPEROR-Preserved studie. Na een mediane follow-up van 2,3 
jaar waren 512 patiënten (16,4%) in de dapagliflozinegroep en 610 patiënten 
(19,5%) in de placebogroep of overleden aan een cardiovasculaire oorzaak of in het 
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ziekenhuis opgenomen voor hartfalen of hadden een spoedconsult voor hartfalen 
gehad (samengesteld primair eindpunt). Dit geeft een HR van 0,82 (95% BI: 0,73-
0,92). Ook dit samengestelde eindpunt werd sterk gedreven door een verschil in het 
aantal ziekenhuisopnames voor hartfalen (HR 0,77; 95% BI: 0,67-0,89). Er werd 

geen statistisch significant effect op cardiovasculaire sterfte (HR 0,88; 95% BI: 
0,74-1,05) of algehele sterfte (HR 0,94; 95% BI: 0,83-1,07) gevonden [20]. Uit een 
meta-analyse van Vaduganathan et al. blijkt ook dat de resultaten uit de EMPEROR-
Preserved en DELIVER-HF studies consistent zijn [21]. Daarnaast wordt er een 
nagenoeg significant effect op de kans op cardiovasculaire sterfte gevonden (HR 
0,88; 95% BI: 0,77-1,00) wanneer de data uit de EMPEROR-Preserved en de 

DELIVER-HF studies wordt gepoold. Subgroepanalyses van de gepoolde data 

ondersteunen de werkzaamheid van de SGLT2-remmers bij patiënten met een 
LVEF≥60% (HR 0,81; 95% BI: 0,69-0,96) [21]. 
 

3.4 Ongunstige effecten 

Het algemene veiligheidsprofiel van empagliflozine is consistent bij patiënten met 

hartfalen en bij patiënten met DM2. Volumedepletie was de meest voorkomende 

bijwerking in de EMPEROR-Preserved studie.  

 

Tabel 2: Ongunstige effecten van empagliflozine bij patiënten met symptomatisch 

chronisch hartfalen met een LVEF >40% 

 Systeem/orgaanklasse Empagliflozine 

Zeer vaak 

voorkomend 

Voedings- en stofwisselingsstoornissen Hypoglykemie (wanneer gebruikt met 

sulfonylureumderivaat of insuline) 

 Bloedvataandoeningen Volumedepletie 

Vaak 

voorkomend 

Infecties en parasitaire aandoeningen Vaginale candidiasis, vulvovaginitis, 

balanitis en andere genitale infecties 

Urineweginfectie (waaronder 

pyelonefritis en urosepsis) 

 Voedings- en stofwisselingsstoornissen Dorst 

 Maagdarmstelselaandoeningen Constipatie 

 Huid- en onderhuidaandoeningen Urticaria 

Angio-oedeem 

 Nier- en urinewegaandoeningen Dysurie 

 Onderzoeken Bloed-creatinine verhoogd/ glomerulaire 

filtratie-snelheid verlaagd 

Hematocriet verhoogd 

Ernstig   Hypoyglykemie, ketoacidose, gangreen 

van Fournier, urineweginfectie 

 

Incidentie ernstige ongunstige effecten 

Tijdens de EMPEROR-Preserved studie ervaarden 1436 patiënten (47,9%) in de 

empagliflozinegroep en 1543 patiënten (51,6%) in de placebogroep ernstige 

ongunstige effecten. Dit geeft een RR van 0,93 (95% BI: 0,88-0,98). Er is niet 

beoordeeld of deze gerelateerd waren aan de interventie.  

 

Gradeconclusie: Empagliflozine heeft (bewijs van hoge kwaliteit) geen klinisch 

relevant effect op de incidentie van ernstige ongunstige effecten. 

 

Incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten 

Gedurende de EMPEROR-Preserved studie staakten 571 patiënten (19,1%) in de 

empagliflozinegroep en 551 patiënten (18,4%) in de placebogroep de behandeling 

vanwege ongunstige effecten. Dit geeft een RR van 1,03 (95% BI: 0,93-1,15). Ook 

hier is niet beoordeeld of deze ongunstige effecten gerelateerd waren aan de 

interventie.  
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Gradeconclusie: Empagliflozine heeft (bewijs van hoge kwaliteit) geen klinisch 

relevant effect op de incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten. 

 

3.4.1 Overige overwegingen 

In de EMPEROR-Preserved studie zijn veiligheidsanalyses uitgevoerd naar 

bijwerkingen van speciale interesse, namelijk hypotensie, nierfalen, ernstige 

hypoglykemie, botfracturen, genitale infecties, urineweginfecties en amputaties. 

Hypotensie (10,4% vs 8,6%), urineweginfecties (9,9% vs 8,1%) en genitale 

infecties (2,2% vs 0,7%) kwamen vaker voor in de empagliflozinegroep dan in de 

placebogroep. De andere bijwerkingen van speciale interesse kwamen minder vaak 

voor in de empagliflozinegroep dan in de placebogroep [16].  

 

3.5 Ervaring 

De ervaring met empagliflozine is weergegeven in tabel 3. 

 

Tabel 3: Ervaring met empagliflozine vergeleken met standaardbehandeling 

 empagliflozine 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 

100.000 voorschriften (niet-

chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische medicatie) 

 

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 

100.000 voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

X 

ruim: > 10 jaar op de markt  

 

3.6 Toepasbaarheid 

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

paragraaf beperkt zich tot de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid tussen de 

middelen. 

 

Specifieke groepen 

Er is geen nierfunctie-afhankelijke dosisaanpassing nodig bij behandeling van 

patiënten met hartfalen met empagliflozine. Gebruik van empagliflozine wordt 

echter afgeraden bij patiënten met een eGFR van < 20 ml/min. 

 

Er is geen dosisaanpassing van empagliflozine nodig bij patiënten met  

leverinsufficiëntie, maar gebruik bij patiënten met ernstige leverinsufficientie wordt 

afgeraden in verband met beperkte ervaring. Uit dierstudies blijkt dat empagliflozine 

in beperkte mate de placenta passeert, maar er zijn geen aanwijzingen voor 

schadelijke effecten wat betreft embryonale ontwikkeling. Het heeft de voorkeur om 

uit voorzorg gebruik van empagliflozine tijdens de zwangerschap te vermijden. 

Empagliflozine dient niet te worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding in 

verband met uitscheiding in de moedermelk. 

 

Interacties 

Het diuretisch effect van thiazide- en lisdiuretica kan versterkt worden door 
empagliflozine en het risico op dehydratatie en hypotensie kan daardoor verhoogd 
worden. Daarnaast kan het risico op een hypoglykemie verhoogd zijn bij gelijktijdig 
gebruik van empagliflozine, insuline en insulinesecretie-bevorderende middelen, 
zoals sulfonylureumderivaten. Het kan daarom nodig zijn om de dosis antidiabetica 
te verlagen. 
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Waarschuwingen en voorzorgen 
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten waarbij een door empagliflozine 
geïnduceerde bloeddrukdaling mogelijk risicovol is; zoals patiënten, die behandeld 
worden met anti-hypertensiva die hypotensie in hun medische geschiedenis hebben, 
en ouderen. Het wordt aanbevolen om de behandeling met empagliflozine tijdelijk te 

onderbreken bij patiënten die volumedepletie ontwikkelen, totdat de depletie is 
gecorrigeerd. Tevens dient empagliflozine met voorzichtigheid te worden gebruikt 
bij patiënten met een verhoogd risico op diabetische ketoacidose, bijvoorbeeld 
patiënten met een lage bèta-celfunctiereserve, met aandoeningen die leiden tot 

beperkte voedselinname of ernstige uitdroging of met grotere insulinebehoefte 
vanwege acute medische ziekte, operatie of alcoholmisbruik. De behandeling met 
empagliflozine dient verder direct te worden gestaakt als Fourniergangreen vermoed 

wordt, en onmiddellijk een behandeling (waaronder antibiotica en chirurgisch 
debridement) moet worden ingezet. Tot slot kan het gebruik van empagliflozine 
tijdelijk worden gestaakt gedurende behandeling van pyelonefritis of urosepsis. 

 

 

3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van empagliflozine is weergegeven in tabel 4. 

 

Tabel 4: Gebruiksgemak van empagliflozine vergeleken met standaardbehandeling 

 empagliflozine 

Toedieningswijze Oraal 

Toedieningsfrequentie Eénmaal daags 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

De effectiviteit van empagliflozine toegevoegd aan de standaardbehandeling versus 

placebo toegevoegd aan de standaardbehandeling bij patiënten met symptomatisch 
chronisch hartfalen met een LVEF>40% is onderzocht in één RCT met een mediane 

follow-up duur van 26,2 maanden. Uit de resultaten blijkt dat empagliflozine een 

statistisch en waarschijnlijk ook klinisch relevant effect heeft op verlaging van de 

kans op ziekenhuisopnames voor hartfalen: HR 0,71 (95% BI: 0,60-0,83) en een 

NNT van 31 bij een behandelduur van 26,2 maanden. Dit beschouwen het 

Zorginstituut en de beroepsgroep als een opzichzelfstaande, cruciale uitkomstmaat, 

met name in deze populatie met een relatief hogere leeftijd (gemiddeld 71 jaar) dan 

patiënten met HFrEF. Empagliflozine heeft echter geen klinisch relevant effect op de 

kans op sterfte ongeacht oorzaak of op cardiovasculaire sterfte, beide cruciale 

uitkomstmaten. Een verhoging van de kans op cardiovasculaire/algehele sterfte lijkt 

in ieder geval niet aannemelijk, aangezien de puntschatter van de HR onder 1,00 

ligt. Aangezien patiënten met HFpEF een beperkt verhoogd risico op cardiovasculair 

overlijden hebben (in tegenstelling tot patiënten met HFrEF), zouden er in een RCT 

zeer veel patiënten geïncludeerd moeten worden en zou de follow-up onevenredig 

lang moeten zijn om een klinisch relevant effect van empagliflozine op de 

cardiovasculaire sterfte aan te tonen. Volgens de beroepsgroep is dit niet haalbaar. 

Tevens heeft empagliflozine weliswaar een statistisch significant effect op de 

kwaliteit van leven (i.e. frequentie van symptomen, last van symptomen en fysieke 

beperking) – eveneens een cruciale uitkomstmaat - , maar dit effect is niet klinisch 

relevant. Tot nu toe bestond nog geen behandeling met aangetoond effect op een 

harde uitkomstmaat (zoals kans op ziekenhuisopnames) bij patiënten met een 

LVEF>40% [1]. Deze unmet medical need werd onderschreven door de EMA in de 

EPAR (2022) en door de beroepsgroep. In de EPAR staat het volgende: ‘For patients 

with HFpEF, no therapy has been proven to be superior to control based on the pre-

specified primary endpoint in any prior pivotal clinical outcome study in patients 

with HFpEF. According to the current guidelines, the management of HFpEF involves 

control of congestive symptoms, usually with diuretics, and the treatment of co-

morbidities. A lack of therapeutic options that can reduce the risk of mortality and 

hospitalisation in these patients represents an unmet medical need.’ 

 

Subgroepanalyses suggereren dat het effect van empagliflozine op het primaire 

eindpunt (samenstelling van cardiovasculaire sterfte of ziekenhuisopname voor 

hartfalen) consistent is (p-waarde voor interactie >0,05).  

 

Resultaten van de DELIVER-HF studie met dapagliflozine, een andere SGLT2-

remmer, en een meta-analyse van de EMPEROR-Preserved en de DELIVER-HF studie 

onderschrijven inmiddels de werkzaamheid van SGLT2-remmers bij patiënten met 

symptomatisch chronisch hartfalen met LVEF>40%. Daarmee lijken zij te voorzien 

in de door de EMA beschreven unmet medical need. 

 

Het algemene veiligheidsprofiel van empagliflozine bij patiënten met hartfalen en bij 

patiënten met DM2 is consistent. Volumedepletie is het meest voorkomende 

ongunstige effect bij patiënten met hartfalen. Toevoeging van empagliflozine aan de 

standaardbehandeling heeft geen klinisch relevant effect op de incidentie van 

ernstige ongunstige effecten en ook niet op het percentage patiënten dat de 

behandeling staakt als gevolg van deze ongunstige effecten. 
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4.2 Eindconclusie 

Empagliflozine voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk bij symptomatisch 

chronisch hartfalen met een LVEF >40%. Zorginstituut Nederland concludeert op 

basis van de data dat empagliflozine toegevoegd aan de standaardbehandeling een 

meerwaarde heeft ten opzichte van standaardbehandeling alleen. 

 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport empagliflozine (Jardiance®) bij de behandeling van symptomatisch 

chronisch hartfalen met een linkerventrikelejectiefractie >40% | 17 januari 2023 

 

2022019853 Pagina 29 van 48 

5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies 

Start bij hartfalen met matige (‘midrange’) of verminderde (‘reduced’) ejectiefractie 

(HFmrEF of HFrEF) met een ACE-remmer en geef bij tekenen van overvulling een 

lisdiureticum. Voeg een selectieve bètablokker toe als de patiënt klinisch stabiel is 

(met name geen tekenen van overvulling). Overweeg bij persisterende klachten 

ondanks adequate instelling, toevoeging van een aldosteronantagonist. Een 

combinatie van deze middelen verlicht de klachten en kan een vroegtijdige 

mortaliteit en de kans op ziekenhuisopname door hartfalen verminderen. De 

behandeling van hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF) is vooral 

symptomatisch; geef bij tekenen van overvulling een lisdiureticum en behandel 

eventuele cardiovasculaire en niet-cardiovasculaire comorbiditeit. 

 

Bij symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie (LVEF ≤ 40%) 

kan in de tweedelijnszorg toevoeging van een SGLT2-remmer aan de 

standaardbehandeling worden overwogen bij patiënten met NYHA-klasse II t/m IV. 

Dit lijkt een positief effect te hebben op de mortaliteit en op de verslechtering van 

hartfalen bij deze patiëntenpopulatie. 

 

5.2 Nieuw advies 

Start bij hartfalen met matige (‘midrange’) of verminderde (‘reduced’) ejectiefractie 

(HFmrEF of HFrEF) met een ACE-remmer en geef bij tekenen van overvulling een 

lisdiureticum. Voeg een selectieve bètablokker toe als de patiënt klinisch stabiel is 

(met name geen tekenen van overvulling). Overweeg bij persisterende klachten 

ondanks adequate instelling, toevoeging van een aldosteronantagonist. Een 

combinatie van deze middelen verlicht de klachten en kan een vroegtijdige 

mortaliteit en de kans op ziekenhuisopname door hartfalen verminderen. De 

behandeling van hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF) is vooral 

symptomatisch; geef bij tekenen van overvulling een lisdiureticum en behandel 

eventuele cardiovasculaire en niet-cardiovasculaire comorbiditeit. 

 

Bij symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie (LVEF ≤ 40%) 

kan in de tweedelijnszorg toevoeging van empa- of dapagliflozine aan de 

standaardbehandeling worden overwogen bij patiënten met NYHA-klasse II t/m IV. 

Dit lijkt de mortaliteit en de kans op verslechtering van hartfalen bij deze 

patiëntenpopulatie te verlagen. Bij symptomatisch chronisch hartfalen met een 

matige of behouden ejectiefractie (LVEF>40%) wordt empagliflozine aanbevolen bij 

patiënten met NYHA-klasse II t/m IV. Empagliflozine lijkt het aantal 

ziekenhuisopnames voor hartfalen te verminderen, maar heeft overall geen effect 

op de mortaliteit of kwaliteit van leven. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

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

zoektermen: 

 

((preserved ejection fraction [Title/Abstract]) OR (midrange ejection fraction 

[Title/Abstract])) AND (heart failure [title]) AND ((empagliflozin [Title]) OR 

(jardiance [Title])) 

 

In Pubmed leverde deze search 36 resultaten op. Hiervan zijn twee publicaties 

geïncludeerd die betrekking hebben op de EMPEROR-Reduced studie, namelijk een 

publicatie van Anker et al. (2021) en Butler et al. (2022) [16, 17]. Ook de EPAR en 

SmPC van empagliflozine werden geïncludeerd. Dit resulteert in 4 geïncludeerde 

publicaties. 

 

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

empagliflozine bij hartfalen. Er werden geen resultaten gevonden met de volgende 

zoekopdracht: empagliflozin in Title Abstract Keyword AND heart failure 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  

EMPEROR-Preserved 

Anker, 2021 [16] 

 

QoL analyse: 

Butler, 2022 [17] 

Gerandomiseerde, 

dubbelblinde, 

placebogecontroleerde, 

multicenter, fase-3 

studie 

ITT 

N=5988 

 

Empagliflozine: 

N=2997 

 

Placebo: 

N=2991 

• ≥18 jaar 

• HF met LVEF>40% 

• NYHA II-IV 

• NT-proBNP >300 pg/ml of 

>900 pg/ml bij patiënten 

met HF 

Empagliflozine 10 mg 

versus placebo, 

beide toegevoegd aan de 

standaardbehandeling 

Primair: 

- Ziekenhuisopname voor HF of 

cardiovasculaire sterfte 

(samengesteld) 

Secundair: 

- Ziekenhuisopname voor HF 

(zowel eerste als terugkerende 

events) 

- Sterfte door cardiovasculaire 

oorzaak 

- Afname in nierfunctie 

- Verandering in KCCQ-score 

- Sterfte ongeacht oorzaak 

 

ITT: intention to treat, HF: hartfalen, NYHA: New York Heart Association, KCCQ: Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. 
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

2022. Mone [22] Voldoet niet aan PICO in verband met andere uitkomstmaten (cognitief en fysiek functioneren) 

2021, Abraham [23] Voldoet niet aan PICO in verband met andere uitkomstmaten (fysiek functioneren) en te korte follow-up duur (bij meting van kwaliteit 

van leven) 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

EMA / CBG [2] 2022 Samenvatting van de productkenmerken empagliflozine 

EMA / CBG [3] 2022 European Public Assessment Report (EPAR) empagliflozine 

NHG [4] 2021 Standaard M51: Hartfalen 

ESC [5] 2021 Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 

AHA/ACC/HFSA 
[11] 

2022 Guideline for the Management of Heart Failure 
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Bijlage 5: Baseline tabel 

 EMPEROR-Preserved studie  

Variabele Empagliflozine 

N=2997 

Placebo 

N=2991 

Leeftijd (jaar), gemiddeld (SD) 71,8 (9,3) 71,9 (9,6) 

Geslacht (vrouw), aantal (%) 1338 (44,6) 1338 (44,7) 

BMI (kg/m2), gemiddeld (SD) 29,77 (5,8) 29,90 (5,9) 

Etniciteit, aantal (%) 

Kaukasisch 

Negroïde 

Aziatisch 

Overig 

 

2286 (76,3) 

133 (4,4) 

413 (13,8) 

165 (5,5) 

 

2256 (75,4) 

125 (4,2) 

411 (13,7) 

199 (6,7) 

Geografische regio 

Noord-Amerika 

Latijns Amerika 

Europa 

Azië 

Overig 

 

360 (12,0) 

758 (25,3) 

1346 (44,9) 

343 (11,4) 

190 (6,3) 

 

359 (12,0) 

757 (25,3) 

1343 (44,9) 

343 (11,5) 

189 (6,3) 

NYHA-klasse, aantal (%) 

I 

II 

III 

IV 

 

3 (0,1) 

2432 (81,1) 

552 (18,4) 

10 (0,3) 

 

1 (<0,1) 

2451 (81,9) 

531 (17,8) 

8 (0,3) 

Hartfrequentie (slagen/minuut),  

gemiddeld (SD) 

70,4 (12,0) 70,3 (11,80) 

Systolische bloeddruk (mmHg), 

gemiddeld (SD) 

131,8 (15,6) 131,9 (15,7) 

LVEF (%), gemiddeld (SD) 

40%-50%, aantal (%) 

50%-60%, aantal (%) 

>60%, aantal (%) 

54,3 (8,8) 

995 (33,2) 

1028 (34,3) 

974 (32,5) 

54,3 (8,8) 

988 (33,0) 

1030 (34,4) 

973 (32,5) 
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NT-proBNP (pg/ml), mediaan (IQR) 944 (501-1740) 946 (498-1725) 

Primaire oorzaak van hartfalen, aantal (%) 

Ischemisch 

Non-ischemisch 

1079 (36,0) 

1917 (64,0) 

1038 (34,7) 

1953 (65,3) 

Medische historie, aantal (%) 

Ziekenhuisopname voor HF 

Atriumfibrilleren 

Diabetes mellitus 

Hypertensie 

 

699 (23,3) 

1543 (51,5) 

1466 (48,9) 

2721 (90,8) 

 

670 (22,4) 

1514 (50,6) 

1472 (49,2) 

2703 (90,4) 

Medicatie bij baseline 

RAAS-remmer 

Sacubitril/valsartan 

Diuretica 

Lisdiuretica 

Mineraalcorticosteroïdantagonist 

Bètablokker 

Glycoside (digoxine) 

Antitrombotica 

Statine 

 

2428 (81,0) 

65 (2,2) 

2563 (85,5)  

2030 (67,7) 

1119 (37,3) 

2598 (86,7) 

293 (9,8) 

2631 (87,8) 

2042 (68,1) 

 

2404 (80,4) 

69 (2,3) 

2600 (86,9) 

2024 (67,7) 

1125 (37,6) 

2569 (85,9) 

263 (8,8) 

2609 (87,2) 

2089 (69,8) 

eGFR (ml/min/1,73m2) 

Gemiddeld (SD) 

Aantal <60 ml/min/1,73m2 (%) 

 

60,6 (19,8) 

1504 (50,2) 

 

60,6 (19,9) 

1484 (49,6) 
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Bijlage 6: Beoordeling risico op bias 
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Bijlage 7: GRADE evidence profiel 

Directe vergelijking empagliflozine versus placebo, toegevoegd aan de standaardbehandeling, bij symptomatisch chronisch hartfalen met LVEF>40%: 

GRADE evidence profile. 

Beoordeling kwaliteit van bewijs Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van 

bewijs 
Importantie 

Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risico op 

bias 
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 
Onnauwkeurigheid 

Andere 

factoren 
EMP PCB 

Relatief 

(95% BI) 

Absoluut 

(95% I) 

Ziekenhuisopname voor HF (follow up: mediaan 26,2 maanden) 

1 gerandomiseerde 

trial 

niet ernstig niet ernstig niet ernstig ernstig a niet gevonden 259/2997 (8.6%)  352/2991 (11.8%)  HR 0.71 

(0.60 tot 0.83) 

33 minder per 1.000 

(van 45 minder tot 19 minder) 

⨁⨁⨁◯ 

Redelijk 

CRUCIAAL 

Cardiovasculaire sterfte (follow up: mediaan 26,2 maanden) 

1 gerandomiseerde 

trial 

niet ernstig niet ernstig niet ernstig niet ernstig niet gevonden 219/2997 (7,3%) 244/2991 (8,2%) HR 0.91 

(0.76-1.09) 

7 minder per 1.000 

(van 19 minder tot 7 meer) 

⨁⨁⨁⨁ 

Hoog 

CRUCIAAL 

Sterfte ongeacht oorzaak (follow up: mediaan 26,2 maanden) 

1 gerandomiseerde 

trial 

niet ernstig niet ernstig niet ernstig niet ernstig niet gevonden 422/2997 (14.1%)  427/2991 (14.3%)  HR 1.00 

(0.87 tot 1.15) 

0 minder per 1.000 

(van 17 minder tot 20 meer) 

⨁⨁⨁⨁ 

Hoog 

CRUCIAAL 

Kwaliteit van leven; incidentie verbetering/verslechtering met ≥5 punten (follow up: 52 weken; vastgesteld met: KCCQ) 
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Beoordeling kwaliteit van bewijs Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van 

bewijs 
Importantie 

Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risico op 

bias 
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 
Onnauwkeurigheid 

Andere 

factoren 
EMP PCB 

Relatief 

(95% BI) 

Absoluut 

(95% I) 

1 gerandomiseerde 

trial 

niet ernstig niet ernstig niet ernstig niet ernstig niet gevonden Gemiddeld +4,51 

punten (SD 0,31) 

 

Verbetering met ≥5 

punten  

1126/2997 (37.6%)  

 

Verslechtering met ≥5 

punten  

820/2997 (27.4%)  

Gemiddeld +3,18 punten 

(SD 0,31) 

 

Verbetering met ≥5 

punten 

1034/2991 (34.6%) 

 

Verslechtering met ≥5 

punten 

906/2991 (30.3%) 

 

 

 

Verbetering met ≥5 

punten  

RR 1.09 

(1.02 tot 1.16) 

Verslechtering met ≥5 

punten 

RR 0.90 

(0.83 tot 0.98) 

Gemiddeld verschil +1,33 

punten 

 

Verbetering met ≥5 punten  

31 meer per 1.000 

(van 7 meer tot 55 meer) 

Verslechtering met ≥5 

punten 

30 minder per 1.000 

(van 51 minder tot 6 minder) 

⨁⨁⨁⨁ 

Hoog 

CRUCIAAL 

Incidentie ernstige ongunstige effecten b 

1 gerandomiseerde 

trial 

niet ernstig niet ernstig niet ernstig niet ernstig niet gevonden 1436/2997 (47.9%)  1543/2991 (51.6%)  RR 0.93 

(0.88 tot 0.98) 

36 minder per 1.000 

(van 62 minder tot 10 minder) 

⨁⨁⨁⨁ 

Hoog 

CRUCIAAL 

Incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten b 

1 gerandomiseerde 

trial 

niet ernstig niet ernstig niet ernstig niet ernstig niet gevonden 571/2997 (19.1%)  551/2991 (18.4%)  RR 1.03 

(0.93 tot 1.15) 

6 meer per 1.000 

(van 13 minder tot 28 meer) 

⨁⨁⨁⨁ 

Hoog 

CRUCIAAL 

BI: Betrouwbaarheidsinterval; HR: Hazard Ratio; RR: Relatief risico 
 
Verklaringen: 

a. Er bestaat onzekerheid over de klinische relevantie van het effect, aangezien één van de twee default klinische relevantiegrenzen wordt overschreden (0,75). 

b. Hierbij is niet beoordeeld of de ongunstige effecten waren gerelateerd aan de interventie. 
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Bijlage 8: Resultaten subgroepanalyses 

 

Effect van empagliflozine vergeleken met placebo op de primaire samengestelde uitkomstaat 

(cardiovasculaire sterfte of ziekenhuisopname voor hartfalen) in verschillende subgroepen. BMI: body mass 

index, eGFR: estimated glomerular filtration rate, LVEF: linkerventrikelejectiefractie, HHF: 

ziekenhuisopname voor hartfalen, NYHA: New-York Heart Association, ACE: angiotensin converting enzyme, 

ARB: angiotensine-II receptorblokker, ARNI: angiotensin-neprilysine receptorinhibitor  
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1 Inleiding 

Dit rapport raamt de (meer)kosten ten laste van het farmaciebudget, die ontstaan 
bij de indicatie-uitbreiding van empagliflozine (Jardiance®). Empagliflozine is reeds 
geplaatst op bijlage 1A in cluster 0A10BXAO V, met een nadere omschrijving van de 
aanspraak op bijlage 2. 
 
Uitgangspunten voor de BIA zijn: de geregistreerde indicatie, het potentiële aantal 
patiënten dat voor behandeling met het geneesmiddel in aanmerking komt, de 
apotheekinkoopprijs (AIP), de dosering van het geneesmiddel, de duur van de 
behandeling en mogelijke substitutie van de huidige behandeling. 

1.1 Geregistreerde indicatie 
Empagliflozine (Jardiance®) is in het verleden reeds geregistreerd voor de 
behandeling van volwassenen met onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus type 
2 (DM2) als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging: 
•  als monotherapie als metformine ongeschikt wordt geacht wegens intolerantie. 
•  als aanvulling op andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes 
 
Daarnaast is het geïndiceerd voor de behandeling van 
volwassenen met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie 
(≤40%). 
 
De huidige BIA betreft de volgende indicatie-uitbreiding: voor de behandeling van 
volwassenen met symptomatisch chronisch hartfalen met een ejectiefractie >40%. 
 
Een overzicht van de bijlage 2 voorwaarden is te vinden in Appendix 6.1. 

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 
In de behandeling wordt onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën: 

-  Hartfalen met een ejectiefractie tussen 41% - 49% (HFmrEF) 
-  Hartfalen met een ejectiefractie ≥50% (HFpEF) 

 
HFmrEF 
De NHG-richtlijn adviseert patiënten met HFmrEF hetzelfde te behandelen als 
patiënten met hartfalen met verminderde ejectiefractie (≤40%; HFrEF). Hierbij 
beveelt het NHG primair behandeling met angiotensine converting enzyme (ACE)-
remmers aan, eventueel aangevuld met diuretica bij tekenen van vochtretentie. Een 
alternatief voor ACE-remmers zijn angiotensine-II receptor blokkers (ARBs). 
Wanneer een patiënt ingesteld is op een optimale dosering ACE-remmer/ARB met 
eventueel een diureticum daaraan toegevoegd én klinisch stabiel is (geen tekenen 
van overvulling), dient een bètablokker te worden toegevoegd. Bij patiënten die 
ondanks adequate instelling op een ACE-remmer/ARB en bètablokker ernstige 
klachten houden (NYHA III-IV), kan een aldosteronantagonist worden toegevoegd. 
Dit geldt dus zowel voor patiënten met HFrEF als voor patiënten met HFmrEF.[1] 
 
HFpEF 
Volgens de NHG-richtlijn wordt bij de behandeling van HFpEF gestreefd naar 
symptoombestrijding en verbetering van kwaliteit van leven. Verder geeft de NHG-
richtlijn aan dat hypertensie (één van de oorzaken van HFpEF) behandeld dient te 
worden volgens de richtlijn cardiovasculair risicomanagement (CRVM), maar dat 
calciumantagonisten met een niet-dihydropiridinestructuur (diltiazem en verapamil) 
vermeden moeten worden vanwege hun negatief inotrope effect. Bij de behandeling 
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van hypertensie kunnen dus diuretica, ACE-remmers, ARB’s, en bètablokkers 
worden gebruikt. Bij tekenen van overvulling kan daarnaast een lisdiureticum 
worden gegeven.[1] 
 
Concluderend bestaat de standaardbehandeling voor zowel patiënten met HFmrEF 
als HFpEF meestal uit een ACE-remmer of ARB, eventueel een diureticum, 
bètablokker en/of mineralocorticoïde receptor antagonist (MRA). Empagliflozine zal 
worden toegevoegd aan de standaardbehandeling.[2] 
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2 Uitgangspunten 

 

2.1 Aantal patiënten 
In 2020 waren er naar schatting 240.900 mensen met hartfalen bekend bij de 
huisarts (jaarprevalentie).[3] In 2018 lag dit aantal op 242.300, in 2019 op 238.600. 
Omdat de jaarprevalentie redelijk stabiel lijkt te zijn gaat het Zorginstituut, in lijn 
met een eerder opgestelde BIA voor dezelfde indicatie, uit van een gemiddelde 
jaarprevalentie van 240.000 patiënten.[4] 
 
Het is niet bekend wat de verhouding in Nederland is van patiënten met een 
ejectiefractie ≤40% (HFrEF), patiënten met een ejectiefractie tussen 41 en 49% 
(HFmrEF), en patiënten met een ejectiefractie ≥50% (HFpEF). De registratiehouder 
rapporteert dat Nederlandse klinische experts aangaven dat de verhouding van 
respectievelijk 46%, 8,2% en 45,8%, zoals gerapporteerd in de Amerikaanse studie 
van Shah et al. (2017)[5], representatief is voor de Nederlandse praktijk. Echter, uit 
de notulen van de adviesraad blijken andere percentages genoemd te zijn, namelijk 
42,5%, 15% en 42,5%.[6] De Europese richtlijn vermeldt als verhoudingen: 50% 
HFrEF en 50% HFpEF/HFmrEF gebaseerd op voornamelijk ziekenhuisdata,[7] en 60% 
HFrEF, 24% HFmrEF en 16% HFpEF gebaseerd op lange termijn poliklinische data 
van meerdere Europese landen.[8] De Europese richtlijn refereert ook o.a. aan de 
Zweedse studie van Koh et al. (2017), waarbij de volgende percentages worden 
gerapporteerd: 56% HFrEF, 21% HFmrEF en 23% HFpEF.[9] Gelet op de onderling 
verschillende rapportages in de gepubliceerde literatuur en de onduidelijkheid 
betreffende de percentages, die zijn geverifieerd door de Nederlandse klinische 
experts, houdt het Zorginstituut in deze BIA verhoudingen aan die berusten op een 
eigen berekening uit de Nederlandse studie van Brunner-La Rocca et al. (2019): 
61,64% HFrEF, 17,02% HFmrEF en 21,33% HFpEF (zie Appendix 6.2). Omdat het 
gebruik van empagliflozine in NYHA klasse I niet is onderzocht in de bijbehorende 
registratiestudie (gebaseerd op de inclusiecriteria van EMPEROR-Preserved), worden 
deze patiënten niet meegenomen in de berekening van de BIA.[10] Uit het CHECK-HF 
register blijkt dat 18,2% van de populatie met een linkerventrikel ejectiefractie 
(LVEF) tussen 41 - 49% NYHA klasse I heeft.[11] Voor patiënten met LVEF ≥50% is 
dit 19,8%.[12] 
 
Bovenstaande informatie leidt tot de volgende berekening: [240.000 patiënten 
(prevalente populatie) x 17,02% (HFmrEF) x 81,8% (NYHA klasse II-IV)] + 
[240.000 patiënten (prevalente populatie) x 21,33% (HFpEF) x 80,2% (NYHA klasse 
II-IV)] = 33.419 + 41.061 = 74.480. 
 
In de EMPEROR-Preserved studie hadden alle patiënten een nierfunctie >20 
ml/min/1,73m2. In deze BIA wordt daarom aangenomen dat empagliflozine niet zal 
worden voorgeschreven bij patiënten met een nierfunctie <20 ml/min/1,73m2.[2] Er 
zijn geen gegevens bekend over het aantal patiënten met HFmrEF en HFpEF en een 
nierfunctie <20 ml/min/1,73m2. Nederlandse klinische experts schatten dat 10% 
van de patiënten met HFpEF een nierfunctie <20 ml/min/1,73m2 heeft. Voor 
HFmrEF patiënten is 5% aangenomen, gebaseerd op het percentage dat eerder 
werd gehanteerd voor HFrEF patiënten.[4] Dit komt neer op 68.703 patiënten die in 
aanmerking komen voor behandeling met empagliflozine [(33.419*95%) + 
(41.061*90%)]. 
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Tabel 1. Aantal patiënten - stap 1 

 HFmrEF HFpEF 

Prevalente patiënten 240.000 

Waarvan HFmrEF/HFpEF 17,02% 21,33% 

Waarvan NYHA klasse II-IV 81,8% 80,2% 

Waarvan met nierfunctie > 20 ml/min/1,73m2  95% 90% 

Totaal 31.748 36.955 

Totaal HFmrEF + HFpEF 68.703* 

*Vanwege afronding kan het totaal aantal patiënten afwijken. 

 
De volgende stap in de berekening betreft het excluderen van patiënten die onder 
de huidige vergoedingsvoorwaarden al in aanmerking komen voor empagliflozine. 
Dit betreft een deel van de HFmrEF/HFpEF patiënten met DM2: 
• DM2 patiënten die niet behandeld kunnen worden met de combinatie van 

metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruiken en 
empagliflozine gebruiken in een tweevoudige combinatie met metformine of 
drievoudige behandeling in combinatie met metformine en/of een 
sulfonylureumderivaat 

• DM2 patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten (patiënten met 
eerder bewezen hart- en vaatziekten en/of chronische nierschade) 

 
Uit het CHECK-HF register blijkt dat 25,3% van de populatie met LVEF tussen 41 en 
49% DM2 heeft.[11] Voor patiënten met LVEF ≥50% is dit 29,9%.[12] Gebaseerd op 
een eerder pakketadvies voor hetzelfde type aandoening wordt aangenomen dat 
15% van de DM2 patiënten al in aanmerking komt voor behandeling met 
empagliflozine. Dit komt neer op 2.862 patiënten die reeds in aanmerking komen 
voor behandeling in combinatie met metformine en/of een sulfonylureumderivaat 
[(31.748*25,3%*15%)+(36.955*29,9%*15%)]. 
 
Tabel 2. Aantal patiënten dat reeds in aanmerking komt voor behandeling met 
empagliflozine vanwege DM2 behandeling 

 HFmrEF HFpEF 

Aantal patiënten 31.748 36.955 

% comorbiditeit DM2 25,3% 29,9% 

Waarvan al in aanmerking komend voor empagliflozine 15% 

Totaal 1.205 1.657 

Totaal HFmrEF + HFpEF 2.862* 

*Vanwege afronding kan het totaal aantal patiënten afwijken. 

 
In aanvulling hierop heeft de registratiehouder in de eigen BIA ook nog gecorrigeerd 
voor het aantal DM2 patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten, dat 
reeds in aanmerking komt voor behandeling met empagliflozine. Hiervoor heeft de 
registratiehouder aangenomen dat dit HFmrEF/HFpEF patiënten zijn met ischemisch 
hartfalen. Het Zorginstituut kan zich niet vinden in deze aanname, die mogelijk leidt 
tot dubbeltelling, en hanteert een andere aanpak. Van de DM2 patiënten komt 15% 
reeds in aanmerking voor behandeling met empagliflozine in combinatie met  
metformine en/of een sulfonylureumderivaat (zie voorgaande alinea). Dit betekent 
dat 85% van de DM2 patiënten niet onder deze indicatie valt. In lijn met een 
eerdere BIA voor hetzelfde type aandoening, wordt aangenomen dat 28,6% van de 
DM2 patiënten een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten heeft.[13] Dit komt neer 
op 4.639 patiënten: [(31.748*25,3%*85%*28,6%)+(36.955*29,9%*85*28,6%)]. 
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Tabel 3. Aantal patiënten dat reeds in aanmerking komt voor behandeling met 
empagliflozine vanwege DM2 + zeer hoog risico op hart- en vaatziekten 

 HFmrEF HFpEF 

Aantal patienten 31.748 36.955 

% comorbiditeit T2DM 25,3% 29,9% 

Waarvan nog niet in aanmerking komend voor empagliflozine 85% 

Waarvan een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten 28,6% 

Totaal 1.953 2.686 

Totaal HFmrEF + HFpEF 4.639* 

*Vanwege afronding komt het totaal aantal patiënten afwijken. 

 
In totaal worden in deze BIA dus 7.501 patiënten geëxcludeerd (2.862+4.639). Er 
blijft een groep van 61.202 patiënten over (68.703-7.501). 
 
 
Marktpenetratie 
De registratiehouder werkt in de eigen BIA twee scenario’s uit voor de 
marktpenetratie, gebaseerd op eerdere pakketadviezen bij hartfalen (dapagliflozine 
en empagliflozine). De registratiehouder hanteert in de base case respectievelijk 
7%, 14% en 26% in jaar 1, 2 en 3. In het progressieve scenario wordt 14%, 28% 
en 52% aangehouden. Het Zorginstituut kiest ervoor om dezelfde aanpak aan te 
houden. Tabel 4 geeft een overzicht van het totaal aantal patiënten dat jaarlijks in 
aanmerking komt voor behandeling met empagliflozine. 
 
 
Tabel 4. Marktpenetratie 

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Aantal patiënten dat in aanmerking komt 61.202 61.202 61.202 

Marktpenetratie (base case) 7% 14% 26% 

Totaal aantal patiënten (base case) 4.284 8.568 15.913 

Totaal aantal patiënten maximaal scenario 
(verdubbeling marktpenetratie) 

8.568 17.137 31.825 

 
 
Off-label gebruik/indicatie-uitbreidingen 
Er is geen reden om aan te nemen dat empagliflozine buiten de geregistreerde 
indicatie gebruikt zal worden. Wel kan opgemerkt worden dat empagliflozine 
momenteel wordt onderzocht bij patiënten met chronische nierziekte (EMPA-
KIDNEY). Registratie voor deze indicatie wordt eind 2023 verwacht. 

2.2 Substitutie  
 
Er wordt geen rekening gehouden met substitutie omdat empagliflozine geïndiceerd 
is als aanvulling op de standaardbehandeling. 
 

2.3 Kosten per patiënt per jaar 
 
De apotheekinkoopprijs (AIP) van empagliflozine (10 mg tablet) bedraagt €38,29 
per 28 tabletten.[14] Dit komt neer op €1,37 per tablet. Empagliflozine is bedoeld 
voor chronisch gebruik. De dosering bedraagt 10 mg per dag voor hartfalen.[2] De 
jaarlijkse kosten komen daarmee uit op €499,14 (Tabel 5). 
 
 



DEFINITIEF | met symptomatisch chronisch hartfalen met ejectiefractie >40%’ | 16 januari 2023 

 

2022027915 Pagina 10 van 18 

Tabel 5. Kosten per patiënt per jaar 
 Empagliflozine 

Aanbevolen dosering 10mg 1x/dag, chronisch gebruik 

AIP verpakking 28 stuks 10 mg tablet €38,29 

Aantal tabletten per jaar 365 

Kosten per toediening €1,37 

Jaarlijkse kosten per patiënt €499,14 

 

2.4 Aannames 
 
De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 
• De incidentie is gelijk aan de sterfte 
• De jaarprevalentie van hartfalen is 240.000 patiënten. Deze blijft de komende 

jaren stabiel. 
• De verhouding van patiënten met respectievelijk HFrEF, HFmrEF en HFpEF is 

61,64%, 17,02% en 21,33%. 
• 18,2% van de HFmrEF patiënten en 19,8% van de HFpEF patiënten heeft NYHA 

klasse I. 
• 5% van de patiënten met HFmrEF en 10% van de patiënten met HFpEF heeft 

een nierfunctie <20 ml/min/1,73m2. 
• 25,3% van de patiënten met HFmrEF en 29,9% van de patiënten met HFpEF 

heeft ook DM2. 
• 15% van de DM2 patiënten met HFmrEF/HFpEF komt nu al in aanmerking voor 

empagliflozine i.c.m. metformine en/of een sulfonylureumderivaat 
• 28,6% van de DM2 patiënten valt in de categorie ‘zeer hoog risico op hart- en 

vaatziekten’ 
• De behandeling is chronisch 
• De therapietrouw is 100% 
• De marktpenetratie is 7% in jaar 1, 14% in jaar 2 en 26% in jaar 3 in de base 

case. In het maximaal scenario is de marktpenetratie 14% in jaar 1, 28% in 
jaar 2 en 52% in jaar 3. 
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3 Budgetimpactanalyse 

3.1 Budgetimpact: alleen geneesmiddelkosten  
 
In Tabel 6 staat een overzicht van de totale budgetimpact wanneer empagliflozine 
aan het bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de indicatie 
chronisch symptomatisch hartfalen met een ejectiefractie >40%. In de tabel zijn 
alleen de geneesmiddelkosten meegenomen. Mogelijke extra kosten of besparingen 
ten laste van het bredere gezondheidsbudget zijn hierbij buiten beschouwing 
gelaten. De tabel toont zowel de resultaten van de base case als het maximaal 
scenario. 
 
Tabel 6. Budgetimpact 

 Marktpenetratie Aantal patiënten Totale kosten/jaar 

Base case 

Jaar 1 7% 4.284 €2.138.305 

Jaar 2 14% 8.568 €4.276.610 

Jaar 3 26% 15.913 €7.942.775 

Maximaal scenario 

Jaar 1 14% 8.568 €4.276.610 

Jaar 2 28% 17.137 €8.553.719 

Jaar 3 52% 31.825 €15.885.051 
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4 Conclusie 

Rekening houdend met de aannames rondom de patiëntenaantallen, 
marktpenetratie en therapietrouw zullen door de indicatie-uitbreiding van 
empagliflozine (Jardiance®) bij volwassenen met symptomatisch chronisch 
hartfalen met een ejectiefractie >40%, naar verwachting 15.913 patiënten in 
aanmerking komen voor behandeling in het derde jaar. De meerkosten ten laste van 
het farmaciebudget bedragen ongeveer €7,9 miljoen in het derde jaar. Dit betreft 
het base case scenario. Wanneer wordt uitgegaan van een maximaal scenario, 
waarbij de marktpenetratie verdubbelt, komen 31.825 patiënten in aanmerking voor 
behandeling in het derde jaar, en bedragen de meerkosten €15,9 miljoen. 
 
In beide scenario’s bestaat echter veel onzekerheid over het aantal patiënten en de 
marktpenetratie. 
 
De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 16 januari 2023. 
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6 Appendix 

6.1 Bijlage 2 voorwaarden empagliflozine[15] 
 

 
 
 

6.2 Berekening verhouding Nederlandse patienten met HFrEF, HFmrEF en 

HFpEF gebaseerd op het CHECK-HF register[11] 
 
In de studie van Brunner-La Rocca et al. (2019)[11] worden data over Nederlandse 
hartfalen patiënten gerapporteerd. De analyses zijn gebaseerd op data van het 
CHECK-HF register, dat gegevens bevat van 34 hartfalen of cardiologie poliklinieken 
in Nederland tussen 2013-2016. Volgens deze zijn in totaal 10.910 patiënten 
geïncludeerd in het register. Hiervan waren van 283 geen gegevens over het LVEF 
beschikbaar. Van de overgebleven groep (10.627) hadden 2.267 patiënten een LVEF 
≥50% (HFpEF), 5.701 een LVEF <40% en 1.574 een LVEF tussen 41-49%. Van de 
overige 1.085 patiënten is alleen bekend dat ze een LVEF<50% hadden (semi-
kwantitatief gemeten), maar was onbekend of dit HFrEF of HFmrEF betreft. Van 
deze groep is aangenomen dat de verhouding van het aantal patiënten in HFrEF en 
HFmrEF hetzelfde is als de bekende verhouding tussen die twee subgroepen. Dit 
komt neer op 235 van de 1085 patiënten met HFmrEF respectievelijk 850 patiënten 
met HFrEF. Een overzicht van de berekende verhouding patiënten is weergegeven in 
Tabel 7. 
 
Tabel 7. Berekening verhouding patiënten met HFrEF, HFmrEF en HFpEF 

 N % 

HFpEF 2.267 21,33% 
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HFmrEF 1.809 17,02% 

HFrEF 6.551 61,64% 

Totaal 10.627 100% 
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Samenvatting 

 
De minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Zorginstituut Nederland 
verzocht een inhoudelijke toetsing uit te voeren van empagliflozine (Jardiance®) in 
het kader van een verzoek tot opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem 
(GVS). Onderdeel van deze toetsing is de onderbouwing en schatting van de 
kosteneffectiviteit. Op basis van door de registratiehouder uitgevoerd en 
aangeleverde analyses stelt Zorginstituut Nederland een farmaco-economisch 
rapport vast.  
 
Empagliflozine (Jardiance®) is geïndiceerd voor de behandeling van symptomatisch 
chronisch hartfalen met een linkerventrikelejectiefractie (LVEF) >40%. Zorginstituut 
Nederland heeft na advisering door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) een 
therapeutische meerwaarde geconcludeerd voor symptomatisch chronisch hartfalen 
met een LVEF >40%.  
 
Het Zorginstituut is tot de volgende conclusies gekomen. 
 
Economische evaluatie 
De registratiehouder heeft een economische evaluatie uitgevoerd door middel van 
een kostenutiliteitsanalyse. Daarbij is gebruik gemaakt van een Markov model. De 
studieresultaten gemeten over een periode van 26,2 maanden (mediane follow-up) 
zijn geëxtrapoleerd naar een tijdsperiode van 28 jaar. De analyse is uitgevoerd 
vanuit het maatschappelijk perspectief. De gekozen tijdshorizon is levenslang. Er is 
een discontering toegepast van 4% op toekomstige kosten en 1,5% op toekomstige 
effecten. 
 
Vergelijkende behandeling 
In de economische evaluatie is empagliflozine (i.c.m. de standaardbehandeling) 
vergeleken met de standaardbehandeling. 
 
Effecten 
De effecten van de behandelingen zijn uitgedrukt in voor kwaliteit van leven 
gecorrigeerde levensjaren (QALY) en gewonnen levensjaren (LYG). De 
registratiehouder rapporteert een gemiddelde gezondheid van 5,88 QALY per patiënt 
door inzet van empagliflozine. Bij standaardbehandeling is dit 5,77 QALYs. De totale 
gemiddelde gezondheidswinst is 0,11 QALYs per patiënt ten opzichte van 
standaardbehandeling. Voor wat betreft LYG resulteert het model in een gemiddeld 
aantal LYG van 7,78 door inzet van empagliflozine, bij standaardbehandeling is dit 
7,69 LYG. De totale gemiddelde gezondheidswinst is 0,10 LYGs per patiënt ten 
opzichte van standaardbehandeling. 
 
Kosten 
In het model zijn de kosten binnen de gezondheidszorg, patiënt- en familiekosten, 
en de kosten in andere sectoren opgenomen. De gemiddelde kosten per patiënt 
bedragen €62.887 voor empagliflozine en €61.958 voor standaardbehandeling. De 
gemiddelde incrementele kosten per patiënt bedragen €929. 
 
Kosteneffectiviteit 
De registratiehouder rapporteert incrementele kosteneffectiviteitsratios (ICERs) van 
€9.686 per LYG en van €8.863 per QALY ten opzichte van standaardbehandeling. 
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De univariate gevoeligheidsanalyses laten zien dat het model vooral gevoelig is voor 
variatie van het behandeleffect van empagliflozine op ziekenhuisopnames voor 
hartfalen. Een parameter die relatief ook veel invloed heeft op de hoogte van de 
ICER betreftde utiliteiten van de gezondheidstoestanden NYHA klasse I en NYHA 
klasse III/IV.  
 
De resultaten van de probabilistische sensitiviteitsanalyse zoals gerapporteerd door 
de registratiehouder laten zien dat de kans dat empagliflozine kosteneffectief is ten 
opzichte van standaardbehandeling bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY 
ongeveer 95% is. De gemiddelde ICER van de 1.000 simulaties die de 
registratiehouder deed was €8.683 per QALY. 
 
Het scenario met een gezondheidszorgperspectief en de scenario’s met uitgebreide 
predictiemodellen voor het schatten van ziekenhuisopnames voor HF en mortaliteit 
(CV en totaal) hebben de grootste invloed op de ICER. ZIN acht in dit kader ook de 
volgende scenarioanalyses relevant: 
• Toepassing van een tijdsafhankelijk behandeleffect i.c.m. het uitgebreide 

predictiemodel voor ziekenhuisopnames voor HF. 
• Toepassing van een alternatieve distributie voor de TTD curve. 
• Toepassing van productiviteitsverliezen ervan uitgaande dat 10% van de 

populatie onder de pensioengerechtigde leeftijd valt. 
 
Eindconclusie 
. 
 Voor de verschillende aspecten van de kosteneffectiviteitsanalyse (modelstructuur 
en analysetechniek, inputgegevens, validatie en gevoeligheidsanalyses, en 
resultaten) heeft Zorginstituut Nederland de bronnen van onzekerheid beoordeeld. 
Hierbij is gelet op transparantie, methodologie, onnauwkeurigheid, bias, en gebrek 
aan bewijs. De meest belangrijke kritiekpunten worden genoemd. De overige 
kritiekpunten staan vermeld in het rapport.  
 
Volgens het Zorginstituut is er sprake van onnauwkeurigheid (imprecisie) bij de 
volgende aspecten in het model: 
• de berekening van de transitiekansen en de predictiemodellen voor 

ziekenhuisopnames voor hartfalen. 
• de aanpassing van de overlevingstabellen en in de berekeningen van de 

kosten. Zie de betreffende paragrafen in het rapport voor de gedetailleerde 
discussiepunten. 

• scenarioanalyses die niet (eenvoudig predictiemodel met tijdsafhankelijk 
behandeleffect) of incorrect zijn uitgevoerd (utiliteiten met leeftijdscorrectie). 

 
Het Zorginstituut is van mening dat de door de registratiehouder gerapporteerde 
ICER van € 8.863 een lichte onderschatting is van de werkelijkheid. Op grond van 
de scenarioanalyses concludeert het Zorginstituut echter dat deze ICER onder de 
referentiewaarde van €50.000 per QALY ligt, en daarmee kosteneffectief is ten 
opzichte van de standaardbehandeling. Het Zorginstituut stelt vast dat de farmaco-
economische analyse van voldoende kwaliteit is en dat de uitkomsten daarvan 
gebruikt kunnen worden bij besluitvorming. Bij een referentiewaarde van €50.000 
per QALY is empagliflozine kosteneffectief ten opzichte van de 
standaardbehandeling. Als ook de medische kosten in gewonnen levensjaren worden 
meegenomen komt de ICER uit op ongeveer €12.609.  
 
 
De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 16 januari 2023. 
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Afkortingen 
 
 

ACE Angiotensin-converting enzyme 

AIC Akaike Information Criterion 

AIP Apotheekinkoopprijs 

ARB Angiotensine II receptor blokker 

ARNi Angiotensine receptor-neprilysin inhibitor 

BIC Bayesian Information Criterion 

CV cardiovasculair 

CEAC Cost-effectiveness acceptability curve 

DBC Diagnose-behandelcombinatie 

DSU Decision Support Unit 

EVPI Expected value of perfect information 

ICER Incremental cost-effectiveness ratio/incrementele kosteneffectiviteitsratio 

GEE Generalized estimating equation 

GIP Genees-en hulpmiddelen Informatie Project 

GVS Geneesmiddelenvergoedingssysteem 

HF hartfalen 

HFmrEF Hartfalen met een matige LVEF van 40-49% 

HFpEF Hartfalen met behouden LVEF van >50% 

HFrEF Hartfalen met een verminderde LVEF van <40% 

ITT Intention-to-treat 

KCCQ Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire 

KEA kosteneffectiviteitsanalyse 

KUA kostenutiliteitsanalyse 

LVEF Linker ventrikel ejectiefractie 

LYG Life-year gained/gewonnen levensjaar 

MRA Mineralocorticoïde receptor antagonist 

NICE The National Institute for Health and Care Excellence 

NYHA New York Heart Association 

PAID Practical Application to Include Disease costs 

PH Proportional hazards 

PSA Probabilistic Sensitivity Analysis/probabilistische gevoeligheidsanalyse  

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

SGLT-2 natrium-glucose-cotransporter 2 

VOI Value of information 
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WAR Wetenschappelijke Adviesraad 

ZIN Zorginstituut Nederland 
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1 Inleiding 

Op verzoek van de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport toetst 
Zorginstituut Nederland (hierna: ZIN)  aanvragen voor opname van geneesmiddelen 
in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De toetsing betreft de 
therapeutische waardebepaling en onderlinge vervangbaarheid met andere reeds in 
het GVS opgenomen middelen. Bij aanvraag voor opname op lijst 1B van het GVS 
voor niet onderling vervangbare middelen, is een farmaco-economische analyse 
verplicht. 
 
Dit farmaco-economisch rapport betreft de toetsing van de kosteneffectiviteit van 
empagliflozine (Jardiance®) voor de indicatie symptomatisch chronisch hartfalen 
met een linkerventrikelejectiefractie (LVEF) >40%. ZIN heeft op basis van door de 
registratiehouder uitgevoerde analyses de methodologische kwaliteit en berekende 
kosteneffectiviteit beoordeeld. 
 
De patiëntenpopulatie waarvoor het geneesmiddel is geregistreerd en waarvoor ZIN 
na advisering door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) een therapeutische 
meerwaarde heeft vastgesteld, vormt het uitgangspunt voor de bepaling van de 
kosteneffectiviteit aan de hand van de volgende uitgangspunten: 
• De vergelijkende behandeling 
• De analysetechniek 
• De inputgegevens 
• De validatie en gevoeligheidsanalyse 

 

1.1 Geregistreerde indicatie 
De kosteneffectiviteitsanalyse vindt plaats bij patiënten met de voor empagliflozine 
geregistreerde indicatie: voor de behandeling van volwassenen met symptomatisch 
chronisch hartfalen.[1] 
 
De vergoeding van empagliflozine is beperkt tot patiënten met een linker ventrikel 
ejectiefractie (LVEF) <40%. De registratiehouder verzoekt nu om uitbreiding van de 
bijlage 2 voorwaarden betreffende vergoeding van patiënten met symptomatisch 
chronisch hartfalen, onafhankelijk van de ejectiefractie.  
 

1.2 Aandoening en verloop van de ziekte 
 

1.2.1 Aandoening 
Hartfalen wordt gedefinieerd als een tekortschietende pompwerking van het hart, 
leidend tot een complex van klachten en verschijnselen. De diagnose dient te 
worden gesteld op basis van symptomen, onderzoeksbevindingen en objectief 
bewijs voor een structurele of functionele afwijking van het hart in rust. De oorzaak 
kan gerelateerd zijn aan hartspierverlies of hartspierzwakte (vaak als gevolg van 
een doorgemaakt myocardinfarct), maar kan ook ontstaan door langdurige druk- of 
volume-overbelasting. Hartfalen is een chronische, progressieve ziekte. Patiënten 
kunnen een tijd stabiel blijven onder adequate therapie, maar op termijn nemen de 
beschadiging en disfunctie van de hartspier toe. 
 
Met behulp van echografie kunnen 3 types hartfalen worden onderscheiden: 

1. hartfalen met een behouden LVEF van >50% (HFpEF); 
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2. hartfalen met een matige LVEF van 40-49% (HFmrEF); 
3. en hartfalen met een verminderde LVEF van <40% (HFrEF) 

 
Bij systolische disfunctie (HFrEF en HFmrEF) is er sprake van onvoldoende 
contractie van het hart tijdens de systole, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden 
door een hartinfarct. Bij diastolische dysfunctie (HFpEF) is er geen sprake van 
verminderde contractie, maar van verstijving van het hart. Een bekende oorzaak 
hiervan is langdurige hypertensie.[2] Patiënten met HFmrEF zijn, net als patiënten 
met HFrEF, gemiddeld jonger, vaker man en hebben vaker en historie van coronaire 
hartziekte vergeleken met patiënten met HFpEF. Ambulante patiënten met HFmrEF 
hebben echter wel een lagere mortaliteit dan patiënten met HFrEF, vergelijkbaar 
met die van HFpEF. Patiënten met HFpEF zijn over het algemeen vaker vrouw, en 
gemiddeld ouder. Zij lijden vaker aan atriumfibrilleren, chronische nierziekte en 
andere non-cardiovasculaire comorbiditeiten vergeleken met patiënten met HFrEF.[3] 
 

1.2.2 Symptomen en ernst 
Chronisch hartfalen wordt gekenmerkt door symptomen van kortademigheid of 
moeheid, in rust of tijdens inspanning. Meestal zijn er ook verschijnselen van 
vochtretentie zoals longoedeem, perifeer oedeem, ascites en/of gewichtstoename. 
In ernstigere gevallen kan er sprake zijn van tachycardie en tachypneu. Soms zijn 
er ook nachtelijke klachten, zoals orthopneu en nycturie. 
 
De meest gebruikte classificatie voor de ernst van hartfalen is de New York Heart 
Association (NYHA) classificatie. Dit is het uitgangspunt van de Nederlandse richtlijn. 
Hierbij zijn vier klassen gedefinieerd op basis van de ernst van de symptomen bij 
inspanning. Deze classificatie is een momentopname en kan variëren in de tijd. Een 
hogere NYHA-klasse gaat gepaard met een verminderde kwaliteit van leven. De 
verschillende klassen zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 
 
Tabel 1. New York Heart Association (NYHA) classificatie voor de ernst van hartfalen 
NYHA-klasse  
 

Symptomen 

I Geen duidelijke klinische symptomen, geen beperking van activiteiten; wel 
een meetbare vermindering van de linkerventrikelfunctie. 

II Licht; enige klachten tijdens fysieke inspanning. Weinig/geen klachten in 
rust 

III Matig ernstig; reeds klachten bij geringe (alledaagse) lichamelijke 
inspanning. 

IV Ernstig; klachten (vermoeidheid en/of kortademigheid) in rust. 

 
De prognose bij hartfalen is zeer variabel en onder andere afhankelijk van de ernst, 
de etiologie, de leeftijd van de patiënt, comorbiditeiten en de reeds gebleken 
snelheid van progressie. Ongunstige prognostische factoren zijn onder meer een 
hoge leeftijd, ischemische etiologie, eerdere ziekenhuisopname voor hartfalen, 
status na reanimatie en slechte therapietrouw. Veel comorbiditeiten bij hartfalen 
zoals hypertensie, diabetes, COPD, nierfunctiestoornissen, anemie, depressie, 
angst- en cognitieve stoornissen hebben een negatieve invloed op de prognose. Het 
1-jaarsrisico op ziekenhuisopname is ongeveer 30-35%. De gemiddelde 5-jaars-
mortaliteit na diagnose is circa 35%. De 1-jaarsmortaliteit van patiënten op 
hartfalenpoliklinieken is ongeveer 6% voor HFpEF en 9% voor HFrEF. 

1.3 Epidemiologie 
In 2020 waren er naar schatting 240.900 mensen met hartfalen bekend bij de 
huisarts, waarvan ongeveer 115.700 mannen en 125.200 vrouwen. Dit komt 
overeen met een jaarlijkse prevalentie van 13,3 per 1.000 mannen en 14,3 per 
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1.000 vrouwen. In 2020 werden er 36.100 patiënten nieuw gediagnosticeerd met 
hartfalen, waarvan 18.600 vrouwen en 17.500 mannen. Zowel de prevalentie als de 
incidentie is in de meeste leeftijdsklassen hoger voor mannen dan voor vrouwen. De 
absolute aantallen zijn echter hoger voor vrouwen dan voor mannen, omdat er meer 
oudere vrouwen dan mannen zijn.[4] 
 
Het aandeel van HFpEF binnen de totale incidentie van hartfalen stijgt met de 
leeftijd. Geassocieerd met HFpEF zijn onder andere: hoge leeftijd, vrouwelijk 
geslacht, obesitas, hypertensie, COPD, atriumfibrilleren, diabetes mellitus type 2, en 
een voorgeschiedenis zónder myocardinfarct.[2] Naar schatting heeft ongeveer 50% 
van de patiënten met hartfalen HFrEF en 50% HFpEF of HFmrEF.[3] 

1.4 Onderzoeksvraag 
De farmaco-economische analyse moet de vraag beantwoorden in hoeverre 
toepassing van empagliflozine in de dagelijkse klinische praktijk kosteneffectief is, 
en of de investering in empagliflozine in verhouding staat tot de gezondheidswinst 
en eventuele financiële besparingen die het bewerkstelligt. In dit kader wordt de 
incrementele kosteneffectiviteitsratio van empagliflozine ten opzichte van de 
standaardbehandeling bepaald.  
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2 Methoden 

2.1 Patiëntenpopulatie 
In de farmaco-economische analyse zijn de patiëntkenmerken gebaseerd op de 
intention-to-treat (ITT) populatie van de EMPEROR-Preserved studie.[5] Deze studie 
betreft een gerandomiseerde, dubbelblinde, multicenter, fase III studie. In de 
EMPEROR-Preserved studie is de behandeling empagliflozine (10 mg 1x/dag) of 
placebo toegevoegd aan de standaardbehandeling. Aan de EMPEROR-Preserved 
studie namen volwassen patiënten deel met symptomatisch hartfalen (NYHA II-IV) 
en LVEF >40%. 
 
Het percentage mannen in de ITT populatie was 55,3%. De gemiddelde leeftijd was 
71,9 jaar. In deze populatie had 49,1% diabetes mellitus type 2 en HFpEF, 35,4% 
een voorgeschiedenis met ischemisch hartfalen, en 52,4% atriumfibrilleren; 22,9% 
was in de voorgaande 12 maanden opgenomen in het ziekenhuis voor hartfalen. De 
gemiddelde LVEF was 54,3%. Een overzicht van de patiëntkenmerken is 
weergegeven in Tabel 2. 
 
De registratiehouder heeft geen vergelijking gemaakt met de Nederlandse 
patiëntenpopulatie. Wel is een scenarioanalyse uitgevoerd gebaseerd op de 
karakteristieken van de Nederlandse HFpEF populatie uit het CHECK-HF register.[6]  
 
Tabel 2. Baseline patiëntkenmerken in de EMPEROR-Preserved studie 

  Selected Subpopulation 

Demographics Mean / % SE 

Age 71.89 0.12 

Age >= 65 80% 0.01 

Sex: Male 55% 0.01 

Race: White 76% 0.01 

Race: Asian 14% 0.00 

Race: Black 4% 0.00 

Race: Multiple 2% 0.00 

Race: Native 3% 0.00 

Race: Pacific 1% 0.00 

Left ventricular ejection fraction (LVEF)   

Mean LVEF  54.3% 8.8 

LVEF >40% to <50% 33.1% . 

LVEF ≥50% to <60% 34.4% . 

LVEF ≥60% 32.5% . 

T2DM     

T2DM present 49.1% 0.01 

Region     

Asia 11.5% 0.00 

Europe 44.9% 0.01 

Latin America 25.3% 0.01 

North America 12.0% 0.00 

Other 6.3% 0.00 

NYHA Class     

NYHA II  81.5% 0.01 

NYHA III 18.1% 0.00 

NYHA IV 0.3% 0.00 
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Baseline clinical characteristics     

Baseline BMI (standardized)* 0.00 0.01 

Baseline eGFR >= 60 50.1% 0.01 

Medical History     

HF: Ischemic cause 35.4% 0.01 

Prior atrial fibrillation or flutter 52.4% 0.01 

Treatment use at baseline     

ACEi 40% 0.01 

ARB 39% 0.01 

ARNi 2% 0.00 

MRA 37% 0.01 

BB 86% 0.00 

IVA 1% 0.00 

HF medication ACEI/ARB + BB - IVA 68% 0.01 

HF medication ARNI + BB - IVA 2% 0.00 

*The BMI reported in this table is standardised using the ITT population from the EMPEROR-Preserved trial. 

As the ITT population was the baseline population for the analysis the relative value reported in the table 

above is equal to 0. The absolute average value for the BMI of patients in the trial was 29.8. 

Abbreviations: ACEi, angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin receptor blockers; ARNi, 

angiotensin receptor-neprilysin inhibitor; BB, beta blocker; BMI, body mass index; eGFR, estimated 

glomerular filtration rate; HF, heart failure; IVA, ivabradine; LVEF, left-ventricular ejection fraction; MRA, 

mineralocorticoid receptor antagonist; NYHA, New York heart association; SE, standard error; T2DM, 

diabetes mellitus type 2 

 
Conclusie patiëntenpopulatie: 
De registratiehouder heeft een scenarioanalyse uitgevoerd gebaseerd op de 
karakteristieken van de Nederlandse HFpEF CHECK-HF studiepopulatie. Daarnaast 
heeft de registratiehouder de EMPEROR-Preserved studiepopulatie gevalideerd met 
Nederlandse klinische experts.[7] Zij hebben aangegeven dat de studiepopulatie 
overeenkomt met de Nederlandse praktijk. ZIN kan zich, gebaseerd op de klinische 
validatie, daarin vinden.  

2.2 Interventie 
Empagliflozine is een krachtige, selectieve, reversibele remmer van de natrium-
glucose-cotransporter 2 (SGLT-2). Empagliflozine is een orale behandeling. De 
aanbevolen dosering is 10 mg empagliflozine eenmaal daags. Het gebruik van 
empagliflozine wordt gezien als toegevoegd aan de standaardbehandeling.  

2.3 Vergelijkende behandeling 
De vergelijkende behandeling bestaat uit de standaardbehandeling. In het 
economisch model is dit gebaseerd op de achtergrondmedicatie in de EMPEROR-
Preserved studie. Volgens de registratiehouder is de verdeling hiervan als volgt: 2% 
angiotensine receptor-neprilysin inhibitor (ARNi), 1% ivabradine, 40% angiotensin-
converting enzyme inhibitor (ACE-remmer), 86% bètablokker en 37% MRA.  
 
Conform de Nederlandse en Europese richtlijnen bestaat de standaardbehandeling 
voor patiënten met HFmrEF en patiënten met HFpEF meestal uit een ACE-remmer of 
angiotensine II receptor blokker (ARB), eventueel in combinatie met een diureticum, 
bètablokker en/of MRA. Het bewijs voor deze behandelingen bij patiënten met een 
LVEF>40% is wat betreft harde uitkomstmaten echter zeer beperkt[2, 3]. 
 
Discussie vergelijkende behandeling:  
De verdeling van de standaardbehandeling in het rapport van de registratiehouder 
komt nu overeen met het economisch model respectievelijk de EMPEROR-Preserved 
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studie. Daarnaast heeft de registratiehouder de representativiteit van de 
standaardbehandeling voor de Nederlandse praktijk gevalideerd met Nederlandse 
klinische experts.  
 
Conclusie vergelijkende behandeling: ZIN kan zich, gebaseerd op de klinische 
validatie, vinden in de vergelijkende behandeling. 
 

2.4 Klinische uitkomsten 
Klinische uitkomsten worden in het model uitgedrukt in ziekenhuisopnames voor HF 
en cardiovasculaire mortaliteit. Daarnaast zijn totale mortaliteit en bijwerkingen 
meegenomen. Tabel 3 vat de relevante uitkomstmaten samen die gerapporteerd 
zijn in de EMPEROR-Preserved studie. 
 
Tabel 3. Effectiviteit empagliflozine en placebo zoals gerapporteerd in de EMPEROR-
Preserved studie[5] 
 Empagliflozine  

(n = 2997) 
Placebo  

(n = 2991) 
Hazard ratio 

(95% CI) 
p-value 

Primary composite endpoint – n 
(%) 

415 (13,8) 511 (17,1) 0,79 (0,69-0,90)  
 

≤ 0,001 

Hospitalisation for heart failure 259 (8,6) 352 (11,8) 0,71 (0,60-0,83)  
Cardiovascular mortality 219 (7,3) 244 (8,2) 0,91 (0,76-1,09)  
Secondary outcome measures 

Total number hospitalisations 
for heart failure 

407 541 0,73 (0,61-0,88) 
 

≤ 0,001 

Average decrease eGFR (CKD-
EPI) per year (ml/min/1,73 m2) 

-1,25±0,11 -2,62±0,11 1,36 (1,06-1,66) 
 

≤ 0,001 

Change in KCCQ clinical 
summary score at week 52 

4,51±0,31 3,18±0,31 1,32 (0,45-2,19)  

Death from any cause 422 (14,1) 427 (14,3) 1,00 (0,87-1,15)  

Abbreviations: CKD-EPI, Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration; eGFR, estimated glomerular 

filtration rate; KCCQ, Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire 

 
Het primaire eindpunt van de EMPEROR-Preserved studie was een samenstelling van 
ziekenhuisopname voor hartfalen (HF) óf cardiovasculaire sterfte. Belangrijke 
secundaire eindpunten waren: 
- Ziekenhuisopname voor HF (zowel eerste als terugkerende events) 
- Cardiovasculaire (CV) sterfte 
- Afname in nierfunctie 
- Verandering in Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) score 
- Sterfte ongeacht oorzaak 
 
De klinische uitkomsten zoals meegenomen in het model worden in paragraaf 2.8 in 
detail beschreven. 

2.5 Tijdshorizon 
De analyseperiode van een studie moet zodanig zijn dat een geldige en betrouwbare 
uitspraak kan worden gedaan over de kosten en effecten van de te vergelijken 
behandelingen. De registratiehouder is uitgegaan van een levenslange tijdshorizon 
In het model wordt gewerkt met een maximale leeftijd van 100 jaar; patiënten 
starten in het model als ze 72 jaar zijn. 

2.6 Analysetechniek 
Als sprake is van therapeutische meerwaarde dient een kosteneffectiviteitsanalyse 
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(KEA) en/of een kostenutiliteitsanalyse (KUA) uitgevoerd te worden. In de 
economische evaluatie is een KUA gebruikt om de kosteneffectiviteit van 
behandeling met empagliflozine aan te kunnen tonen. 

2.7 Economisch model 

2.7.1 Modelstructuur en gezondheidstoestanden 
De registratiehouder heeft dezelfde modelstructuur gebruikt als eerder bij de 
evaluatie van empagliflozine bij patiënten met HFrEF (LVEF<40%). Ervan uitgaande 
dat ziekteprogressie en gevolgen voor het gezondheidszorgsysteem vergelijkbaar 
zijn, betreft de modelstructuur een Markov model waarbij gezondheidstoestanden 
zijn onderverdeeld volgens het NYHA ziekteclassificatiesysteem. Volgens de 
registratiehouder geeft de NYHA-classificatie de Nederlandse setting het beste 
weer.[7] 
 
In Figuur 1 is de modelstructuur weergegeven. Het model bestaat uit drie 
gezondheidstoestanden: 

-  NYHA klasse I 
-  NYHA klasse II 
-  NYHA klasse III/IV 

 
Daarnaast zijn er de volgende aanvullende gezondheidstoestanden: 

-  Ziekenhuisopname voor HF 
-  Bijwerkingen 
-  Overlijden (CV-gerelateerde mortaliteit en totale mortaliteit) 

 
‘Ziekenhuisopname voor HF’ en ‘bijwerkingen’ zijn tijdelijke gezondheidstoestanden. 
‘Overlijden’ is de absorberende gezondheidstoestand.  
 

 
Figuur 1. Modelstructuur van het Markov model voor empagliflozine bij HFpEF 
Abbreviations: CV, cardiovascular; hHF, heart failure hospitalisations; NYHA, New York Heart Association 

 
Gezondheidstoestanden worden op elke modelcyclus geüpdatet en gebruikt als tijd- 
variërende predictoren in risicovergelijkingen die het aantal (rate) r van 
ziekenhuisopnames voor HF schatten, en de CV-gerelateerde en totale mortaliteit. 
Sterfte is gebaseerd op twee parametrische overlevingsvergelijkingen voor CV-
gerelateerde en totale mortaliteit. Alle modelvergelijkingen zijn afgeleid van 
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statistische analyses van de EMPEROR-Preserved studiedata met NYHA 
gezondheidstoestanden als tijd variërende predictoren (zie paragraaf 2.8.1 voor 
details).  
 
Op elke modelcyclus transitie, wordt het geschatte totale sterftecijfer (rate) gebruikt 
om patiënten naar ‘de overlijden toestand’ te verplaatsen. De CV-gerelateerde 
mortaliteitsvergelijking wordt gebruikt om de proportie patiënten te schatten die 
overlijden wegens CV-gerelateerde oorzaken. Het verschil tussen het totale 
sterftecijfer en het CV-gerelateerde sterftecijfer vertegenwoordigt het niet-CV 
sterftecijfer. 
 
Behandeling met empagliflozine kan op elke cyclus gestaakt worden. Patiënten, die 
staken, krijgen de standaardbehandeling tot overlijden of einde tijdshorizon. Voor 
deze patiënten worden dezelfde event rates en gezondheidstoestand transitiekansen 
toegepast als patiënten in de placebo (+standaardbehandeling) groep. 

2.7.2 Cyclusduur, cohortgrootte en modelinstroom 
In het model wordt een cyclusduur van 1 maand aangehouden. Het gesimuleerde 
cohort start, gebaseerd op de distributies van de ITT populatie uit de EMPEROR-
Preserved studie, in NYHA klasse II (81,5%) en NYHA klasse III/IV (18,5%). 

2.7.3 Perspectief 
Volgens de richtlijnen dienen farmaco-economische evaluaties vanuit een 
maatschappelijk perspectief uitgevoerd en gerapporteerd te worden. Daarbij moeten 
alle kosten en baten, ongeacht wie de kosten draagt of aan wie de baten toevallen, 
in de analyse meegenomen worden. De registratiehouder is uitgegaan van het 
maatschappelijk perspectief. 

2.7.4 Discontering 
Er is gedisconteerd overeenkomstig de richtlijnen voor farmaco-economisch 
onderzoek. Toekomstige kosten zijn gedisconteerd met 4%; toekomstige effecten 
met 1,5%. 
 
Conclusie: ZIN kan zich vinden in de gekozen aanpak voor het modelleren van de 
kosteneffectiviteit. 

2.8 Inputgegevens 

2.8.1 Transitiekansen en extrapolaties 
Zoals eerder benoemd, worden in dit model naast de gezondheidstoestand 
transitiekansen, aparte overlevingsvergelijkingen en risicovergelijkingen voor totale 
mortaliteit, CV-gerelateerde mortaliteit en ziekenhuisopnames voor HF toegepast. 
De NYHA klassen werden gebruikt als tijdvariërende predictoren in de vergelijkingen 
voor ziekenhuisopnames voor HF, sterfte (CV en totaal), staken van behandeling en 
utiliteiten. Daarnaast is het behandeleffect van empagliflozine opgenomen als 
coëfficiënt in de vergelijkingen voor ziekenhuisopnames voor HF, overlijden (CV en 
totaal) en staken van behandeling. In de onderstaande paragrafen wordt per 
onderdeel nadere toelichting gegeven over de analyses. 
 
N.B. Mortaliteits-, ziekenhuisopnames voor HF en utiliteitsanalyses omvatten het 
aanpassen van een reeks parametrische overlevings- en gegeneraliseerde lineaire 
modellen met verschillende variabelen die als predictoren werden gebruikt. Die 
variabelen waren o.a. de behandelarm, tijdvariërende gezondheidstoestanden 
(KCCQ-CSS/NYHA), baseline- en ziektekenmerken, eerdere behandelingen, baseline 
EQ-5D-scores en anderen. De benadering hiervan is beschreven in Appendix 6.6. De 
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analyse voor staken van behandeling omvatte alleen de baseline 
gezondheidstoestand variabelen (KCCQ-CSS/NYHA). Er werd geen variabelen 
selectie uitgevoerd voor deze uitkomst. 
 
Discussie: 
De registratiehouder heeft toegelicht dat in de base case analyse het behandeleffect 
is meegenomen in NYHA-overgangskansen voor CV-gerelateerde mortaliteit en niet 
voor totale (niet-CV) mortaliteit, aangezien het behandeleffect statistisch significant 
was voor de verandering in KCCQ-CSS en NYHA-klasse vergeleken met de ‘baseline’ 
uitgangsituatie voor CV-gerelateerde mortaliteit, en niet voor totale mortaliteit. 
 
De registratiehouder heeft op ZINs verzoek de laatste stap van de variabelenselectie 
(zie Appendix 6.6) uitgelegd. Na het doorlopen van het 4-stappen selectieproces 
waarmee een “baseline model” was ontwikkeld, werden “time-varying KCCQ-
CSS/NYHA predictors’’ toegevoegd. Hierdoor ontstonden twee nieuwe model 
versies: een met KCCQ-CSS als de ‘time-varying health state predictor’, en een met 
NYHA. Omdat toevoeging van nieuwe voorspellende variabelen van invloed kan zijn 
op de significantie van reeds geïncludeerde voorspellende variabelen, werd een 
finale opschoning gedaan. Variabelen, die niet meer voldeden aan het 10% 
significantie niveau door de inclusie van KCCQ-CSS/NYHA, werden uit de analyse 
verwijderd. Een gebruikelijk gekozen 10% ofwel P<0,10 significantieniveau is door 
de registratiehouder aangehouden voor de keuze tot inclusie van variabelen in het 
predictiemodel. Bij een lager significantieniveau (bijvoorbeeld 0,05 (5%) of 0,01 
(1%)) moet de voorspellende waarde groter zijn, hetgeen zou kunnen leiden tot de 
inclusie van minder variabelen en exclusie van potentieel belangrijke voorspellers. 
Omdat verwacht mag worden dat de behandelingseffect-coëfficiënt in de 
vergelijkingen zwakker zal worden naarmate een deel van het voordeel wordt 
verklaard door veranderingen in de gezondheidstoestand werd behandeling niet 
verwijderd voor mortaliteit en ziekenhuisopnames voor HF. Dit om eventuele 
voordelen te includeren die verder gaan dan veranderingen in gezondheidstoestand 
op basis van de gezondheidstoestanden. Om voor mortaliteit en ziekenhuisopnames 
voor HF alle mogelijke voordelen te vatten die verder gaan dan de veranderingen in 
gezondheidstoestanden, werden behandelarmvariabelen niet verwijderd met deze 
stap. Voor de utiliteitenanalyse werd behandeling wel geëxcludeerd als dit niet 
significant was, omdat deze vergelijkingen gebruikt werden om de effecten van 
ziekenhuisopnames voor HF en bijwerkingen op utiliteiten te schatten (in plaats van 
predictie). Alleen voor de mortaliteitsanalyses werd een extra laatste stap 
geïmplementeerd, die voorspellende factorniveaus samenvoegde die statistisch niet 
significant waren op het 10% significantieniveau. Dit is gedaan om het aantal 
voorspellende factoren te reduceren en daarmee de power van het model te 
optimaliseren. ZIN had graag betere uitleg gekregen over deze extra laatste stap: 
het samenvoegen van variabelen die statistisch niet significant waren op het 10% 
significantieniveau. Bij de analyse van de tijd tot discontinuatie van de behandeling 
werden alleen basisvariabelen voor de gezondheidstoestand betrokken (KCCQ-
CSS/NYHA), hier werd geen variabelenselectie toegepast. 

2.8.1.1 NYHA klassen 
 
Om in het model de transitiekansen van de NYHA klasse gezondheidstoestanden te 
bepalen zijn data gebruikt uit de EMPEROR-Preserved studie. NYHA klasse data zijn 
gemeten op baseline, weken 12, 32, 52, 76, 100, 124 en 148. Missende data over 
NYHA klasse werden geïmputeerd door de laatst waargenomen NYHA klasse van 
elke patiënt waarvan bekend is dat hij nog in leven is (last observation carried 
forward, LOCF), over te nemen. De NYHA klassen III en IV werden samengevoegd, 
omdat er op baseline weinig patiënten in NYHA klasse IV zaten. In Tabel 4 is een 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor empagliflozine (Jardiance®) bij de behandeling van symptomatisch 

chronisch hartfalen met een linkerventrikelejectiefractie >40%’ | 16 januari 2023 

 

2022026382 Pagina 19 van 88 

overzicht gegeven van het percentage missende NYHA klasse data op de geplande 
meetmomenten. Daaruit blijkt dat dit in week 52 10,2% is voor de empagliflozine 
arm en 8,4% voor de placebo arm. Aangezien het percentage rond de 10% ligt, 
acht ZIN de kans laag dat dit leidt tot een vertekend beeld. Daarnaast zijn in Tabel 
30 en Tabel 31 in Appendix 6.2.1 de non-imputed respectievelijk imputed 
geobserveerde NYHA klasse data weergegeven. Uit de non-imputed data blijkt dat 
het percentage patiënten in NYHA klasse I is gestegen van 0,1% op baseline naar 
13,2% in week 52 voor de empagliflozine arm respectievelijk van 0,0% naar 10,2% 
voor de placebo arm. Het percentage patiënten in NYHA klasse III-IV op week 52 is 
gedaald van 18,8% op baseline naar 10,9% voor de empagliflozine arm en van 
18,0% naar 13,1% in de placebo arm. 
 
Tabel 4. Overzicht missende NYHA klasse data op geplande meetmomenten 

 Empagliflozine Placebo 

Baseline 0% 0% 

Week 4 1,1% 1,5% 

Week 12 0,9% 0,9% 

Week 32 7,8% 4,2% 

Week 52 10,2% 8,4% 

 
 
De registratiehouder heeft in het model 3 matrices met tijdsperiode-specifieke 
kansen toegepast. Volgens het technische rapport toonden de geobserveerde 
transitiekansen (o.b.v. de KCCQ-CSS data) variabiliteit over 3 tijdsperioden 
(baseline-week 12, week 12-32, week 32-52) met buigpunten op week 12 en 32. 
Elk van de eerdergenoemde 3 matrices met tijdsperiode-specifieke kansen is 
vervolgens geconverteerd naar maandelijkse transitiekansen (modelcyclusduur 1 
maand). De registratiehouder heeft aangenomen dat de kansen constant blijven op 
de langere termijn, en voor progressie na jaar 1 in het model de maandelijkse 
transitiekansen van de laatste tijdsperiode (maand 9+) gebruikt. ZIN merkt op dat 
de NYHA klassen data zijn gemeten over een langere tijdsperiode dan de KCCQ-CSS 
data. De registratiehouder heeft toegelicht dat de gemiddelde follow-up in de trial 
26,2 maanden is, maar dat de NYHA klasse health state data verzameld zijn tot en 
met week 52 (meetpunten: baseline en weken 12, 32 en 52). Alle data zijn hierbij 
volgens de registratiehouder meegenomen voor het berekenen van de NYHA-klasse 
transitiekansen. Het blijft ZIN onduidelijk waarom het statistische analyserapport in 
paragraaf 3.2 vermeldt dat de NYHA klasse data ook zijn gemeten op week 76, 100, 
124 en 148. Daarnaast is onduidelijk of de buigpunten die zijn gezien o.b.v. de 
KCCQ-CSS data, ook zijn geobserveerd voor de NYHA klasse data. De 
registratiehouder heeft nader toegelicht dat de genoemde buigpunten ook terug te 
zien zijn in de analyse van de NYHA klasse data, wat tot uiting komt in een dalend 
percentage improved en declined zoals te zien is in Tabel 32 en Tabel 33 in 
Appendix 6.2.2. Het percentage improved en declined toont een soortgelijk patroon 
als de KCCQ-CSS data, welke terug te vinden is in paragraaf 5.2.1 van het 
statistische analyserapport. Wanneer ZIN een scenarioanalyse runt met 1 buigpunt 
(d.w.z. transitiekansen voor maand 1-3, en constant vanaf maand 4+), verandert 
de ICER/QALY naar €23.482. Wanneer ZIN een scenarioanalyse runt zonder 
buigpunten (d.w.z. transitiekansen voor maand 1-3 constant), verandert de 
ICER/QALY naar €11.284. Een overzicht van de geobserveerde NYHA klasse data en 
de berekende transitiekansen is weergegeven in Appendix 6.2. 
 
Discussie:  
Het blijft ZIN onduidelijk of NYHA klasse data gemeten is op week 76, 100, 124 en 
148 is, en zo ja, waar deze data gerapporteerd zijn en waarom deze niet zijn 
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meegenomen in de analyse. 

2.8.1.2 Ziekenhuisopnames voor HF 
 
De incidentie van maandelijkse ziekenhuisopnames is geschat o.b.v. een repeated-
measures Poisson generalized estimating equation (GEE) model. Om rekening te 
houden met intra-patiënt correlaties door herhaalde observaties is een orde 1 
autoregressieve (AR-1) correlatiestructuur geïmplementeerd.  
 
Visuele inspectie (zie Appendix 6.7) is uitgevoerd om de geobserveerde rates van de 
ziekenhuisopnames voor HF-events gedurende de follow-up periode te beoordelen 
en te kiezen voor een geschikte parametrisatie van de tijdvariabele: een constante 
snelheid zou impliceren dat tijd zou kunnen worden weggelaten, terwijl een 
toenemende en afvlakkende rate een log-lineaire relatie zou impliceren. Behandeling 
werd vervolgens geïntroduceerd als predictor en het resulterende model vormde het 
baseline model voor predictor selectie, zoals uitgebreid beschreven in Appendix 6.6. 
De details van de geschatte cumulatieve event rate functie voor de respectievelijke 
NYHA klasse gezondheidstoestanden zijn weergegeven in Appendix 6.7. 
 
Discussie ziekenhuisopnames voor HF: 
Uit het Excel model blijkt dat het eenvoudige model is toegepast in de economische 
analyse. Het is ZIN echter niet duidelijk hoe deze keuze uiteindelijk is gemaakt. De 
registratiehouder heeft op verzoek van ZIN nader toegelicht dat toepassing van de 
beperkte lijst variabelen resulteerde in schattingen die dichter bij de waargenomen 
gegevens lagen. De beperkte lijst werd daarmee als meer valide beoordeeld. De 
beperkte lijst (eenvoudige model) werd daarom gebruikt in de base-case analyse 
(zie Figuur 2). ZIN had graag meer uitleg ontvangen over de schattingen, zoals 
welke geobserveerde data dit betreft en om welke tijdspunten van de 
geobserveerde data dit dan gaat. Daarnaast heeft de registratiehouder een 
scenarioanalyse uitgevoerd waarbij de uitgebreide predictiemodellen voor zowel 
ziekenhuisopnames voor HF als mortaliteit (CV-gerelateerd en totaal) zijn 
toegepast, zie Tabel 5. Dit resulteert in een stijging van de ICER/QALY naar €12.828 
(δ: +45% ten opzichte van de base case ICER/QALY).  
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Figuur 2. Vergelijking tussen predictie en geobserveerde event rates, hHF per 100 
PYs 
 
 
 
Tabel 5. Scenarioanalyse uitgebreide predictiemodellen 

 QALYs Kosten Incrementeel ICER 

 Empagliflozine 
+ SoC 

Soc Empagliflozine 
+ SoC 

Soc QALY € €/QALY 

Base-case 
-reduced 

list 

5,88 5,77 €62.887 €61.958 0,105 €929 €8.863 

Extended 
list 

5,23 5,16 €56.795 €55.790 0,078 €1.005 €12.828 
 

 
Daarnaast heeft de registratiehouder op verzoek van ZIN (dat het er niet mee eens 
was om uit te gaan van een constant behandeleffect voor de predictiemodellen van 
ziekenhuisopnames voor HF, zie ook Appendix 6.7) scenarioanalyses aangeleverd 
waarbij een tijdsafhankelijk behandeleffect is toegepast (zie Tabel 6). Dit is echter 
alleen aangeleverd voor de uitgebreide predictiemodellen. ZIN had deze 
scenarioanalyse ook willen zien met het eenvoudige model. Uitgaande van een 
tijdsafhankelijk behandeleffect i.c.m. het uitgebreide predictiemodel stijgt de 
ICER/QALY naar €12.294; een stijging van 39% t.o.v. de base-case, en van 5% 
t.o.v. het scenario waarbij een uitgebreid predictiemodel voor ziekenhuisopnames 
voor HF is gekozen. ZIN gaat ervan uit dat in deze scenarioanalyses alleen het type 
predictiemodel voor ziekenhuisopnames voor HF is aangepast. 
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Tabel 6. Scenarioanalyse tijdsafhankelijk behandeleffect predictiemodel 
ziekenhuisopnames voor HF 

 QALYs Kosten Incrementeel ICER 

 Empaglifl
ozine + 
SoC 

Soc Empaglifl
ozine + 
SoC 

Soc QALY
s 

€ €/QALY 

Pooled/consta
nt 

       

Base-case – 
reduced list 

5,88 5,77 €62.887 €61.958 0,105 €929 €8.863 

Extended list 5,93 5,83 €61.570 €60.437 0,097 €1.133 €11.690 

Extended list 
with time effect 

5,97 5,88 €60.687 €59.514 0,095 €1.172 €12.294 

Independent        

Reduced list 5,88 5,77 €62.844 €61.978 0,106 €907 €8.575 
 

 

2.8.1.3 CV-gerelateerde en totale mortaliteit 
 
In het model wordt per modelcyclus m.b.v. risicovergelijkingen de kans op CV-
gerelateerde en totale mortaliteit geschat, die vanwege de levenslange tijdshorizon 
ook zijn geëxtrapoleerd voorbij de geobserveerde tijdsperiode in de EMPEROR-
Preserved studie. De registratiehouder geeft aan dat deze schattingen zijn gedaan 
met parametrische overlevingsmodellen, in lijn met de NICE DSU richtlijnen.[8] 
 
Hiervoor zijn standaard parametrische overlevingsmodellen (exponential, Weibull, 
log-normal, log-logistic, Gompertz, en generalized Gamma) gefit op de data. 
Enkelarmige modellen werden vergeleken met joint modellen met behandeling als 
variabele, om te evalueren welke het behandeleffect het beste weergeeft. De 
proportional hazards (PH) assumptie werd geëvalueerd, die bleek stand te houden. 
Er werd gekozen voor joint fits met behandeling als predictor. Het best fittende 
model werd geselecteerd op grond van: 

-  Visuele inspectie 
-  Statistische fit (AIC- en BIC-waarden)  
-  Klinische plausibiliteit 

 
Gebaseerd hierop werd de Weibull distributie gekozen voor beide typen mortaliteit. 
Het geselecteerde best fittende model werd vervolgens gebruikt voor de selectie van 
predictors. Details hierover zijn te vinden in Appendix 6.8 (totale mortaliteit: 6.8.1, 
CV-gerelateerde mortaliteit; 6.8.2). 
 
Voor totale mortaliteit werden patiënten die niet waren overleden gecensord op de 
laatste dag dat ze in leven waren. Voor CV-gerelateerde mortaliteit werden 
patiënten waarvan bekend was dat ze door een non-CV gerelateerde oorzaak waren 
overleden, gecensord op de datum van overlijden. 
 
Als de kans op niet-CV-sterfte in een bepaalde cyclus hoger was in vergelijking met 
de meest recente leeftijds- en geslachtsspecifieke overlevingskans voor de 
algemene bevolking, werd deze laatste kans gebruikt om niet-CV-sterfte in een 
bepaalde cyclus te bepalen. Volgens de registratiehouder zijn hiervoor de 
Nederlandse overlevingstabellen gebruikt. Uit het Excel model blijkt dat dit niet het 
geval is, en dat is gewerkt met Britse overlevingstabellen. ZIN verzoekt de 
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registratiehouder dit te corrigeren. 
 
Discussie mortaliteit: 
1 Het is onduidelijk of de PH assumptie wel of niet standhoudt. ZIN betwijfelt of 

het aannemelijk is dat er een over de tijd constant behandeleffect is. Daarnaast 
verzoekt ZIN de registratiehouder om toe te lichten of en hoe de gekozen 
distributie is gevalideerd met een klinisch expert. Ook ontvangt ZIN graag 
scenarioanalyses waarbij de analyses van de overige distributies met 
realistische schattingen zijn toegepast in het model (ook van de distributies die 
los van elkaar gefit zijn). De registratiehouder heeft de gekozen distributie voor 
de base-case analyse voorgelegd aan klinische experts tijdens een adviesraad. 
Daarbij is uitgelegd waarop de keuze voor deze distributie is gebaseerd en dat 
er daarnaast gevoeligheidsanalyses en non-proportionele hazard analyses zijn 
uitgevoerd. De klinische experts hebben aangegeven dat de manier waarop dit 
is gedaan valide is, maar dat ze te weinig kennis hebben om de statistische fit 
te valideren. Daarnaast hebben zij aangegeven dat dit klinisch plausibel is. 
Zolang er uitgebreide gevoeligheidsanalyses worden gedaan, wordt de impact 
op de uitkomsten daarmee afdoende getoetst. De aanvullende 
scenarioanalyses voor de verschillende parametrische en non-parametrische 
fits/extrapolaties zijn in onderstaande tabel weergegeven (zie Tabel 7). Hieruit 
blijkt dat de ICER tot met ruim 21% stijgt t.o.v. de base case.  

2 Uit het Excel model blijkt dat zowel voor de totale mortaliteit als de CV-
gerelateerde mortaliteit de eenvoudige predictiemodellen zijn gebruikt. Het is 
ZIN echter niet duidelijk waarom en hoe uiteindelijk is gekozen voor de 
eenvoudige predictiemodellen t.o.v. de uitgebreide modellen. De 
registratiehouder heeft op verzoek van ZIN nader toegelicht dat toepassing van 
de beperkte lijst variabelen resulteerde in schattingen die dichter bij de 
waargenomen gegevens lagen, en de beperkte lijst werd daarmee als meer 
valide beoordeeld. De beperkte lijst (eenvoudige model) werd daarom gebruikt 
in de base-case analyse. De resultaten van de scenarioanalyse waarbij de 
uitgebreide predictiemodellen zijn toegepast staan weergegeven in Tabel 5 in 
paragraaf 2.8.1.2. 

3 De registratiehouder heeft op verzoek van ZIN de overlevingstabellen 
aangepast aan de Nederlandse gegevens. Echter, dit lijkt niet compleet. De 
‘all-cause probability of death’ (zie Excel sheet ‘Life-table’ kolommen G en M), 
lijkt nog steeds gebaseerd op de Britse overlevingstabellen. De cijfers komen 
namelijk niet overeen met de Nederlandse CBS data over de kans op 
overlijden.[9] 

4 Het aangenomen behandeleffect van empagliflozine op de CV-gerelateerde 
sterfte is onzeker. Daarnaast blijkt uit het Excel model dat wanneer het 
overlevingsvoordeel voor empagliflozine ‘uit’ wordt gezet voor zowel CV-
gerelateerde als totale sterfte, er nog steeds een verschil in levensjaren te zien 
is tussen de groepen in het voordeel van empagliflozine. De registratiehouder 
heeft toegelicht dat om de onzekerheid rond het behandeleffect van 
empagliflozine op CV-gerelateerde sterfte te toetsen, in diverse 
scenarioanalyses de impact van aannames zowel proportioneel als niet 
proportioneel getoetst is voor wat betreft de extrapolatie van het effect op CV-
gerelateerde sterfte (zie Tabel 7). Daarnaast heeft de registratiehouder 
toegelicht dat het geobserveerde verschil in levensjaren het gevolg is van het 
verschil in overlevingseffect per NYHA klasse gezondheidstoestand. Dit 
verschilt in de twee behandelarmen. Wanneer het overlevingseffect op NYHA 
klasse gezondheidstoestand ook ‘uit’ wordt gezet, is er geen sprake meer van 
een overlevingseffect. 
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Tabel 7. Resultaten scenarioanalyses met alternatieve distributies 
 
 

 QALYs Kosten Incrementee
l 

ICER 

 Empagliflozi
ne + SoC 

Soc Emplagliflozi
ne + SoC 

Soc QALY
s 

€ €/QALY 

CV Mortality 
(pooled) 

       

Weibull (base-
case) 

5,88 5,7
7 

€62.887 €61.95
8 

0,10
5 

€929 €8.863 

LogNormal 9,35 9,2
4 

€87.790 €86.96
7 

0,10
5 

€823 €7.807 

LogLogistic 7,65 7,5
4 

€75.853 €74.98
0 

0,10
6 

€873 €8.247 

Exponential 8,59 8,4
7 

€82.703 €81.76
8 

0,11
7 

€935 €7.973 

Generalized 
Gamma 

5,08 4,9
8 

€56.478 €55.54
6 

0,10
0 

€931 €9.291 

Gompertz 3,85 3,7
9 

€46.343 €45.67
9 

0,06
3 

€665 €10.50
0 

CV Mortality 
(independent
) 

       

Weibull  5,88 5,8
3 

€62.862 €62.47
6 

0,04
8 

€386 €8.082 

LogNormal 9,47 9,5
9 

€88.526 €89.41
8 

-,114 -€893 Less 
costly/ 
effectiv
e 

LogLogistic 7,64 7,6
2 

€75.700 €75.53
8 

0,02
4 

€161 €6.854 

Exponential 8,55 8.4
5 

€82.403 €81.70
6 

0,09
5 

€697 €7.348 

Generalized 
Gamma 

4,98 4,6
3 

€55.529 €52.39
4 

0,35
4 

€3.31
5 

€8.848 

Gompertz 3,81 3,6
5 

€45.920 €44.50
4 

0,15
7 

€1.41
6 

€9.006 

CV & All 
cause 
mortality 
(pooled) 

       

Weibull  5,84 5,7
7 

€62.558 €61.95
8 

0,06
8 

€600 €8.842 

LogNormal 9,34 9,2
4 

€87.697 €86.96
7 

0,09
4 

€730 €7.762 

LogLogistic 7,60 7,5
4 

€75.439 €74.98
0 

0,05
7 

€459 €8.101 

Exponential 8,55 8,4
7 

€82.392 €81.76
8 

0,08
0 

€624 €7.808 

Generalized 
Gamma 

5,05 4,9
8 

€56.208 €55.54
6 

0,07
1 

€661 €9.334 

Gompertz 3,83 3,7
9 

€46.162 €45.67
9 

0,04
5 

€483 €10.76
1 
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Treatment 
discontinuati
on 
Empagliflozin
e 

       

Weibull  5,89 5.7
7 

€62.996 €61.95
8 

0,11
6 

€1.03
8 

€10.21
1 

LogNormal 5,91 5,7
7 

€63.160 €61.95
8 

0,13
4 

€1.20
2 

€10.22
7 

LogLogistic 5,90 5.7
7 

€63.085 €61.95
8 

0,12
6 

€1.12
7 

€10.21
8 

Exponential 5,88 5.7
7 

€62.952 €61.95
8 

0,11
2 

€944 €10.19
9 

Generalized 
Gamma  
(base-case) 

5,88 5,7
7 

€62.887 €61.95
8 

0,10
5 

€929 €8.863 

Gompertz 5,89 5.7
7 

€62.989 €61.95
8 

0,11
0 

€1.03
1 

€10.19
1 

Other        

No mortality 
effect on health 
state 

3,28 3,2
6 

€41.902 €41.66
4 

0,02
5 

€237 €9.648 

 
 
Staken behandeling 
Zoals eerder benoemd, kan behandeling met empagliflozine op elke cyclus gestaakt 
worden. Net als bij de mortaliteitsschattingen, werden risicovergelijkingen voor 
staken van behandeling bepaald door parametrische overlevingsanalyse van de 
empagliflozine arm, waarbij alleen behandeling en tijd variërende NYHA 
gezondheidstoestand predictors werden gebruikt. De registratiehouder heeft 
gekozen voor de generalized gamma distributie predictiemodel. Een uitgebreide 
beschrijving is te vinden in Appendix 6.9. 
 
N.B. Patiënten die de behandeling staakten door overlijden werden gecensord als 
sterfte en staken van behandeling op dezelfde dag plaatsvonden. Als patiënten een 
fatale bijwerking doormaakten, de behandeling staakten, en op een latere datum  
overleden, werden zij niet gecensord voor staken van behandeling. 
 
Discussie staken behandeling: 
Uit de aanvullende scenarioanalyses voor de verschillende parametrische en non-
parametrische fits/extrapolaties (zie Tabel 7) valt op dat voor alle alternatieve 
distributies t.o.v. de base-case distributie voor de extrapolatie van de TTD curve de 
ICER uitkomt boven de €10.000/QALY. Gebaseerd op de statistische fit en visuele 
inspectie (zie Tabel 48 en de figuren in Appendix 6.9) acht ZIN  de Weibull en 
exponentiele distributies ook geschikte opties voor de extrapolatie van de TTD 
curve. 
 
Conclusie transitiekansen/extrapolatie: 
De volgende discussiepunten blijven staan: 
• Het blijft ZIN onduidelijk of NYHA klasse data gemeten is op week 76, 100, 124 

en 148, en zo ja, waar deze data gerapporteerd zijn en waarom zij niet zijn 
meegenomen in de analyse. 

• Een scenarioanalyse met een tijdsafhankelijk behandeleffect voor het 
eenvoudige predictiemodel van ziekenhuisopnames voor HF ontbreekt (zie 
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Tabel 6). 
• In het model wordt nu gewerkt met een mix van Nederlandse en Britse 

sterftecijfers. 
• ZIN acht de Weibull en exponentiele distributies ook geschikte opties voor de 

extrapolatie van de TTD curve. 

2.8.2 Utiliteiten 
Voor het bepalen van de utiliteiten van de gezondheidstoestanden nam de 
registratiehouder de ITT populatie van de EMPEROR-Preserved studie als 
uitgangspunt. In deze studie is gebruik gemaakt van de EQ-5D-5L vragenlijst. De 
kwaliteit van leven is gemeten op baseline, weken 12, 32, 52, 100, 148, bij staken 
van behandeling en 30 dagen na studiebeëindiging. De in het model gebruikte 
utiliteiten zijn berekend met een linear mixed-effects regressiemodel. 
 
In Tabel 8 zijn de utiliteiten gerapporteerd zoals door de registratiehouder in het 
model verwerkt. In Appendix 6.10 staan details over de berekening van de 
utiliteiten.  
 
Tabel 8. Utiliteiten 

Gezondheidstoestand Utiliteit (SE) 

NYHA klasse I 0.8082 (0.0984)  

NYHA klasse II 0.7821 (0.0968)  

NYHA klasse III/IV 0.7057 (0.0921)  

Afkortingen: NYHA, New York Heart Association; SE, standard error 
 
Disutiliteiten 
In het model worden ook disutiliteiten toegepast als gevolg van ‘ziekenhuisopname 
voor HF’ en ‘het voorkomen van bijwerkingen’. One-off disutiliteitwaarden werden 
berekend o.b.v. linear mixed-effects regressiemodel. Voor bijwerkingen werd een 
duur van één maand aangenomen. De jaarlijkse disutiliteit voor ziekenhuisopname 
voor HF was de som van maandelijkse disutiliteiten berekend over één jaar. 
Wanneer de resultaten van de regressieanalyse leidden tot positieve waarden voor 
disutiliteit, werd deze vervangen door een negatieve disutiliteitwaarde uit de 
literatuur. Dit geldt voor de bijwerkingen genitale schimmelinfectie, hyperkaliëmie, 
hoesten, duizeligheid, hypoglycemisch voorval, ketoacidose. Zie Appendix 6.10 voor 
details. 
 
Tabel 9. Disutiliteiten 

Clinical Events Disutility SE  Duration 
(Months) 

hHF* -0.2923 0.080  12.0 

Monthly disutilities hHF    

Time since hHF: <1 month -0.06898668 0.0143368 1 

Time since hHF: 1 - <2 months -0.05967158 0.0169254 1 

Time since hHF: 2 - <4 months -0.03797011 0.0125712 1 

Time since hHF: 4 - <12 months -0.01096692 0.0090576 1 

AEs   
 

Urinary Tract Infection -0.038 0.014 1.0 

Genital Infection -0.038 0.008 1.0 

Acute renal failure -0.018 0.010 1.0 

Hepatic injury -0.054 0.017 1.0 

Volume depletion -0.029 0.014 1.0 

Hypotension -0.025 0.000 1.0 
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Abbreviations: AE, adverse event; hHF, heart failure hospitalization; SE, standard error; *weighted average 

for 12 months 

 
Discussie utiliteiten: 
• De registratiehouder heeft op verzoek van ZIN de EQ-5D-5L data in het model 

op basis van Nederlandse tarieven toegepast zoals beschreven door Versteegh 
et al. (2016). 

• ZIN verzoekt de registratiehouder nader toe te lichten of er rekening is 
gehouden met leeftijdscorrectie, en zo niet, een scenarioanalyse te tonen 
waarbij daar wel rekening mee is gehouden. De registratiehouder heeft een 
scenarioanalyse uitgevoerd  op basis van de studie van Janssen et al. (2019),  
zie Tabel 10. ZIN kan zich niet vinden in de uitvoering daarvan. Deze studie 
betreft de EQ-5D-3L en niet de EQ-5D-5L. Daarnaast lijkt het alsof de 
registratiehouder in dit scenario de utiliteiten van de algemene bevolking 
zonder specifieke ziekte heeft toegepast. Dit is niet de door ZIN gevraagde 
scenarioanalyse.  

• Verder is voor ZIN nog niet duidelijk of alle bijwerkingen die voorkwamen in de 
studie zijn meegenomen, of alleen de bijwerkingen die een bepaalde graad van 
ernst en incidentie hadden. De registratiehouder heeft toegelicht dat alle 
relevante bijwerkingen, zoals gerapporteerd in de EMPEROR-Preserved studie, 
zijn meegenomen. De bijwerkingen werden in de empagliflozine arm 
geïncludeerd en ook daaraan toegewezen als het event binnen 7 dagen na 
discontinuatie van medicatie optrad. Amputatie werd geëxcludeerd, omdat dit 
gedefinieerd werd als een indirect event ‘Events leading to lower limb 
amputation’ en deze bijwerking in de SoC vaker voorkwam dan in 
empagliflozine groep. Verder heeft de registratiehouder aangegeven dat 
Nederlands klinische experts in een recente adviesraad aangegeven hebben dat 
de bijwerkingen als geïncludeerd in het model compleet lijken. 

• Het is ZIN nog niet duidelijk waarom one-off disutiliteiten voor een heel jaar 
worden berekend voor ziekenhuisopname voor HF. Verder is het onduidelijk 
waarom één maand wordt aangenomen voor de duur van alle bijwerkingen. 
Het lijkt ZIN niet waarschijnlijk dat alle bijwerkingen zo lang duren. Dit zou in 
werkelijkheid mogelijk enkele dagen betreffen. Ook blijkt uit de tabel dat de 
duur van de bijwerking ‘hoesten’ 2,4 maand is. ZIN verzoekt de 
registratiehouder om a) deze onduidelijkheden nader toe te lichten en b) de 
aanname omtrent de duur van de bijwerkingen te onderbouwen met klinische 
data dan wel de duur van de bijwerkingen te wijzigen. De registratiehouder 
heeft toegelicht dat disutiliteiten voor ziekenhuisopname voor HF one-off 
eenmalig voor 12 maanden worden meegenomen. Deze disutiliteit voor 12 
maanden/een jaar is berekend als gewogen gemiddelde van alle 
tijdsafhankelijke disutiliteiten voor 1 maand, 1 tot 2 maanden, 2 tot 4 maanden 
en 4 tot 12 maanden. De disutiliteiten voor de bijwerkingen en de duur 
daarvan zijn voor input en validatie voorgelegd aan Nederlandse klinische 
experts. Op basis daarvan is de input in het model aangepast voor de duur van 
2 bijwerkingen; hoesten en botbreuken. 

• Het lijkt ZIN niet logisch dat de utiliteit voor de ‘beste’ KCCQ toestand (4e 
kwartiel) lager is dan de rest. De registratiehouder heeft aangegeven dat de 
utiliteit voor KCCQ-CSS kwartiel 3 en 4 gelijk moet zijn, en dit nu aangepast in 

Hypoglycemic event -0.002 0.001 1.0 

Bone fracture -0.158 0.026 3.0 

Hyperkalaemia 0.000 0.000 1.0 

Cough -0.028 0.007 0.5 

Dizziness -0.010 0.007 1.0 

Ketoacidosis -0.009 0.010 1.0 
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het model. De registratiehouder heeft in het aangepaste model echter de 
functie om het model te runnen o.b.v. de KCCQ-CSS gezondheidstoestanden 
uitgeschakeld, waardoor ZIN niet in staat is het effect hiervan te controleren.  

 
Tabel 10. Scenarioanalyse leeftijdscorrectie utiliteiten 

 QALYs Kosten Incrementeel ICER 

 Empagliflozine 
+ SoC 

Soc Empagliflozine 
+ SoC 

Soc QALYs € €/QALY 

Base-case  5,88 5,77 €62.887 €61.958 0,105 €929 €8.863 

Age-
adjusted 
utilities 

6,46 6,34 €62.887 €61.958 0,113 €929 €8.221 
 

 
 
Conclusie utiliteiten: ZIN kan zich vinden in de aanpassingen in de berekening van 
de utiliteiten. 

2.8.3 Kosten 
Uitgaande van het maatschappelijk perspectief kunnen drie kostencategorieën 
worden onderscheiden, namelijk kosten binnen de gezondheidszorg, kosten van 
patiënten en familie, en kosten in andere sectoren.  
 
De registratiehouder heeft ‘kosten binnen de gezondheidszorg’, ‘patiënt- en 
familiekosten’, en ‘kosten in andere sectoren’ meegenomen in het model. De kosten 
zijn uitgedrukt in euro’s en gecorrigeerd voor inflatie voor het jaar 2020. 
 
Kosten binnen de gezondheidszorg 
Deze kostencategorie bestrijkt twee soorten kosten. De eerste omvat alle 
zorgkosten die rechtstreeks verband houden met of beïnvloed worden door de 
preventie, diagnostiek, therapie, revalidatie en verzorging van de ziekte of 
behandeling. De kosten van de behandeling van bijwerkingen van een interventie 
behoren ook in deze kostencategorie. De tweede omvat alle zorgkosten die zich 
voordoen in gewonnen levensjaren, ook wel bekend als indirecte medische kosten. 
Het betreft hier alle medische kosten die optreden als gevolg van het 
levensverlengende effect van een interventie. Wanneer een interventie de 
levensduur verlengt, leidt dit normaal gesproken tot additionele zorgkosten. Dit 
kunnen kosten zijn die gerelateerd zijn aan de ziekte, maar ook kosten die geen 
directe relatie hebben met de ziekte. De indirecte medische kosten dienen 
meegenomen te worden in een scenario-analyse. 
 
Medicijnkosten 
De medicijnkosten voor empagliflozine zijn afkomstig uit de Z-index, versie april 
2022.[10] De medicijnkosten van de standaardbehandeling zijn, na verzoek van ZIN, 
aangepast naar de gegevens uit de Z-index, versie november 2022. De 
geneesmiddelcategorieën van de standaardbehandeling zijn gebaseerd op de 
categorieën uit de EMPEROR-Preserved trial. De kosten voor de 
standaardbehandeling zijn berekend door het gewogen gemiddelde van de 
geneesmiddelcategorieën te berekenen, gebaseerd op de verdeling uit de EMPEROR-
Preserved studie. De kosten per geneesmiddelcategorie zijn berekend door de 
gemiddelde kosten van de geneesmiddelen per geneesmiddelcategorie te 
berekenen. Een overzicht van de kosten is weergegeven in Tabel 11 en Tabel 12. De 
registratiehouder heeft de kosten van medische implantaten niet meegenomen, met 
de aanname dat deze zijn geïmplanteerd voor de start van het model. 
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Tabel 11. Kosten per behandeling 

Treatment Monthly Costs 

Empagliflozine + SoC €62.53 

SoC €18.07  

Drug - Category Uptake in ITT population 

ACEi 40.2% 

ARB 38.7% 

ARNi 2.2% 

MRA 37.5% 

BB 86.3% 

Ivabradine 1.2% 

Abbreviations: ACEi, angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin II receptor blocker; ARNi, 

angiotensine-receptor neprilysine-inhibitor; BB, beta-blocker; ITT, intention-to-treat; MRA, mineralocorticoid 

receptor antagonist; SoC, standard of care 
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Tabel 12. Kostenberekening per type medicijn 

Category Drug DDD Daily cost Monthly cost Share 
(within-
class) 

SGLT2 Inhibitor Empagliflozine 10mg €1.34 €40.79 100% 

sGC stimulator Vericiguat* - - . 100% 

ARNi Sacubitril / 
Valsartan 

24/26mg €2.26 €68.79 100% 

Ivabradine Ivabradine 10mg €0.79 €24.05 100% 

ACE inhibitor 
     

Enalapril 10mg €0.04 €1.28 29% 

Lisinopril 10mg €0.04 €1.07 30% 

Perindopril 4mg €0.05 €1.58 28% 

Ramipril 2.5mg €0.05 €1.55 9% 

Fosinopril 15mg €0.14 €4.26 4% 

Beta blockers Bisoprolol 10mg €0.05 €1.49 13% 

Carvedilol 37.5mg €0.27 €8.22 2% 

Metroprolol 15 mg €0.12 €3.65 72% 

Nebivolol 5mg €0.09 €2.74 5% 

 Atenolol 75 mg €0.17 €5.17 8% 

 Celiprolol 20mg €0.40 €12.18 0% 
(0.45%) 

ARBs Candesartan 8mg €0.05 €1.64 20% 

Valsartan 80mg €0.17 €5.17 8% 

Losartan 50mg €0.11 €3.35 45% 

 Irbesartan 15mg €0.20 €6.09 18% 

 Telmisartan 40mg €0.20 €6.09 7% 

 Olmesartan 20mg €0.17 €5.17 2% 

MRA Eplerenone 50mg €0.67 €20.39 100% 

Abbreviations: ACE, angiotensin converting enzyme; ARB, angiotensin II receptor blockers; ARNi, 

angiotensin receptor neprilysine-inhibitor; DDD, defined daily dose; MRA, mineralocorticoid receptor 

antagonist; sGC, soluble guanylate cyclase; SGLT2, sodium-glucose-cotransporter 2 

 
Discussie medicijnkosten: 
De keuze van de geneesmiddelen per standaardcategorie is op basis van 
Nederlandse klinische input aangepast, waarbij de verdeling van het gebruik is 
gebaseerd op Nederlandse data uit de GIP databank na suggestie van klinische 
experts, ondanks dat dit niet specifieke data voor hartfalen is. 
 
Kosten events 
De registratiehouder heeft kosten voor de events ‘ziekenhuisopname voor HF’ en 
‘CV-gerelateerde sterfte’ meegenomen in het model. Er zijn geen kosten voor totale 
sterfte meegenomen. Voor ‘ziekenhuisopname voor HF’ zijn de kosten berekend in 
lijn met de aannames uit het recente dossier voor dapagliflozine (voor de indicatie 
HFrEF). De gemiddelde opnameduur in 2017 voor code I50 (hartdecompensatie) 
was afgerond 8,5 dagen. Op basis van kostprijzen voor ziekenhuisopnamedagen uit 
de kostenhandleiding werden de kosten voor ziekenhuisopname voor hartfalen 
bepaald op €4.435,67. 
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Voor de kosten van CV-gerelateerde sterfte is het pakketadvies van de SGLT-2 
remmers voor de indicatie diabetes mellitus type 2 gebruikt. Daarbij was 
aangenomen dat de kosten voor CV-gerelateerde sterfte 50% van de kosten van 
een niet-fataal myocardinfarct zijn. De kosten komen hiermee neer op 
€2,916,74.[11] Een overzicht van de kosten is weergegeven in Tabel 13. 
 
Tabel 13. Kosten events 

 Prijs (€) N 
 

Bron 

Ziekenhuisopname voor HF (geïndexeerd 
naar 2020) 

4.435,67  Pakketadvies 
dapagliflozine 

CV-gerelateerde sterfte 2.916,74  Pakketadvies  
SGLT-2 remmers 

Afkortingen: CV, cardiovasculair; HF, hartfalen; N, aantal, SGLT2, natrium-glucose-cotransporter 2 

 
Discussie kosten events: 
De registratiehouder heeft op eigen initiatief zonder verzoek van ZIN de kosten van 
ziekenhuisopname voor HF gewijzigd. De nieuwe kosten zijn gebaseerd op een 
ziekenhuisopnameduur van 8,5 dagen in plaats van 7 dagen. Wanneer ZIN de 
kosten voor ziekenhuisopname voor HF herberekent op basis van de oorspronkelijke 
berekening van de registratiehouder (ziekenhuisopnameduur van 7 dagen), waarbij 
alleen de kosten van een ambulancerit zijn aangepast naar €515 in plaats van €613, 
komen de kosten uit op €3.870,81. Dit resulteert in een ICER per QALY van €9.222 
(δ: +4% t.o.v. de base case). 
 
Kosten bijwerkingen 
De kosten per bijwerking zijn door de registratiehouder ingedeeld naar intramuraal 
versus extramuraal, en de verdeling van botbreuken is gevalideerd met klinische 
experts.[7] Voor de extramurale bijwerkingen zijn de kosten voor een bezoek aan de 
huisarts aangehouden, geïndexeerd naar 2020 (€35,59).[12] Voor intramurale 
bijwerkingen is gebruikgemaakt van de diagnose-behandelcombinatie (DBC) 
kosten.[13] Een overzicht is weergegeven in Tabel 14. 
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Tabel 14. Kosten bijwerkingen 

Bijwerking Intramuraal Kosten 
intramuraal 

Extramuraal Kosten 
extramuraal 

Gewogen 
gemiddelde 

Urinary tract 
infection 

0% n.v.t. 100% €23 €23 

Genital 
mycosis 

0% n.v.t. 100% €54 €54 

Acute renal 
failure 

100% €2.082 0% n.v.t. €2.082 

Hepatic injury 100% €2.366 0% n.v.t. €2.366 

Volume 
depletion 

75% €266 25% €32 €207 

Hypotension 75% €445 25% €21 €339 

Hypoglycaemic 
event 

50% €901 50% €21 €461 

Bone fracture 100% €2.777 0% n.v.t. €2.777 

Hyperkalaemia 75% €166 25% €21 €129 

Cough 0% n.v.t. 100% €21 €36 

Dizziness 0% n.v.t. 100% €21 €36 

Ketoacidosis 50% €1.832 50% €21 €927 

 
Discussie kosten bijwerkingen: 
Zoals benoemd in paragraaf 2.8.2, is het ZIN niet duidelijk hoe de keuze tot stand 
kwam betreffende het meenemen van bijwerkingen. Ook is onduidelijk a) of de 
inpatient/outpatient verdeling van alle bijwerkingen is gevalideerd met klinische 
experts, en b) wat de registratiehouder heeft gedaan met de opmerking van de 
klinische experts over interactie van bijwerkingen in deze patiëntenpopulatie.[7] 
Verder verzoekt ZIN de registratiehouder de kosten per bijwerking waar mogelijk 
aan te passen naar kosten uit de kostenhandleiding of gepubliceerde literatuur, 
i.p.v. deze te baseren op DBC-kosten. De registratiehouder heeft de verdeling 
inpatient/outpatient bijwerkingen gevalideerd met Nederlandse klinische experts, en 
op basis daarvan aangepast in het model voor volumedepletie, hypotensie en 
hyperkaliëmie. Daarnaast hebben de klinische experts over de interactie tussen 
bijwerkingen aangegeven dat de klinische relevantie beperkt is en dat deze 
interacties geen invloed zullen hebben op de uitkomst. Verder heeft de 
registratiehouder de kosten per bijwerking waar nodig aangepast. ZIN is het niet 
met alle aanpassingen eens. Dit betreft m.n. het kiezen van gepubliceerde literatuur 
voor kosten die staan gerapporteerd in de kostenhandleiding, zoals bijv. de kosten 
voor een bezoek aan de huisarts. Daarnaast blijkt uit Excel sheet ‘Cost & Resource 
Use’ dat voor sommige kostenberekeningen, de kosten voor een bezoek aan de 
verpleegkundige zijn gerekend i.p.v. aan de huisarts. Ook is onduidelijk waarom de 
bijwerking hepatic injury nu volledig intramuraal is. Dit heeft echter een beperkte 
impact op de resultaten van de farmaco-economische analyse: wanneer ZIN de 
verdeling voor hepatic injury terugzet naar 50% intramuraal vs. 50% extramuraal 
(€36), stijgt de ICER/QALY naar: €9.132 (base case ICER/QALY: €8.863; δ: +3%). 
Hetzelfde geldt voor de kosten voor een bezoek aan de huisarts, wanneer dit wordt 
teruggezet naar €36, daalt de ICER/QALY naar: €8.851; δ: -0,1%). 
 
Kosten zorggebruik 
De registratiehouder heeft ook monitoringskosten meegenomen in het model. De 
kostencategorieën en frequentie van het gebruik per NYHA klasse zijn gebaseerd op 
de EMPEROR-Preserved studie. De kostprijzen zijn gebaseerd op de 
kostenhandleiding. Een overzicht van de kosten is weergegeven in Tabel 15. 
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Tabel 15. Kosten zorggebruik 

Resource use Unit cost 
(€, indexed 
to 2020) 

Monthly frequency Total cost per 
month NYHA 

III/IV 
NYHA II NYHA I 

GP Visit €29,90 0,0482 0,0714 0,0089 €3,85 

Specialist visit €68,35 0,0172 0,0273 0,0156 €4,11 

ER visit €161,25 0,02 0,01 0,04 €11,91 

Nurse visit €21,36 0,1350 0,1875 0,1000 €9,02 

Hospitalist €68,35 0,00 0,02 0,01 €2,08 

Telephone visit €14,95 1,39 0,50 1,14 €45,28 

Day in hospital €464,54 1,49 0,71 0,55 €1274,76 

Abbreviations: ER, emergency room; GP, general practitioner; NYHA, New York Heart Association 

 
Discussie kosten zorggebruik: 
ZIN merkt op dat de maandelijkse frequentie van het zorggebruik voor elke NYHA 
klasse gelijk is, en vraagt zich af of dit klinisch plausibel is. Immers, patiënten in 
NYHA klasse III/IV hebben een slechtere klinische toestand t.o.v. patiënten in NYHA 
klasse I. Dit is ook terug te zien in de utiliteitwaarden per gezondheidstoestand (zie 
paragraaf 2.8.2). ZIN verzoekt de registratiehouder nader toe te lichten op welke 
data uit de EMPEROR-Preserved studie de frequentie van het zorggebruik precies is 
gebaseerd, en deze data aan te leveren. Daarnaast ontvangt ZIN graag bevestiging 
van de registratiehouder of deze het zorggebruik heeft gevalideerd met een 
klinische expert. De registratiehouder heeft Nederlandse klinische experts om input 
gevraagd over het zorggebruik. Zij hebben aangegeven dat er gedifferentieerd dient 
te worden voor wat betreft de maandelijkse frequentie van het zorggebruik op NYHA 
klasse niveau, wat logaritmisch zou lopen. Zij wezen op predictiemodellen die 
hiervoor beschikbaar zijn. De registratiehouder heeft ervoor gekozen om o.b.v. de 
studie van Grustam et al. (2018)[14] de kosten van het zorggebruik te herberekenen. 
Hierbij zijn zowel de maandelijkse frequentie, als de kosten per kostenpost, en type 
zorggebruikskosten aangepast. De totale incrementele zorggebruikskosten zijn 
hiermee gewijzigd van +€64 naar -€110 (zie paragraaf 3.3). 
 
Patiënt- en familiekosten 
Patiënt- en familiekosten zijn kosten die optreden buiten de formele 
gezondheidszorg maar die de patiënt en de familie zelf maken en die een directe 
relatie hebben met de ziekte of behandeling.  
 
Reiskosten 
De registratiehouder heeft in het model rekening gehouden met reiskosten voor het 
zorggebruik. De kosten voor een reis zijn afkomstig uit de ZIN kostenhandleiding en 
geüpdatet naar het jaar 2020. Gewogen reiskosten zijn meegenomen voor events 
en regulier zorggebruik welke omgerekend zijn naar maandelijkse kosten (zie Tabel 
17). 
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Tabel 16. Reiskosten 

Unit Value 

Distance to hospital (km) 7 

Distance to GP (km) 1,1 

Costs/km by vehicle (€) 0,20 

Parking costs (€) 3,24 

Travel costs per month 

GP visit € 0,50 

Specialist visit € 0,29 

A&E visit € 24,83 

Abbreviations: A&E, accident and emergency; GP, general practitioner; km, kilometer 

 
 
Mantelzorgkosten 
De registratiehouder heeft het aantal uren mantelzorg gebaseerd op de gegevens 
uit het pakketadvies dapagliflozine voor HFrEF, zie Tabel 17. Daarnaast heeft de 
registratiehouder het aantal uren mantelzorg gevalideerd met klinische experts. Dit 
is vervolgens vermenigvuldigd met de kostprijs van mantelzorg per uur uit de 
kostenhandleiding, geïndexeerd naar 2020 (zie Tabel 17).  
 
Tabel 17. Mantelzorgkosten 

Mantelzorgkosten Zorggebruik Kosten per maand 

Hartfalen gerelateerde ziekenhuisopname 32 uur €483,11 

Urgent ziekenhuisbezoek 8 uur €120,78 

NYHA IV 45 uur €697,37 

NYHA III 25 uur €377,43 

NYHA II 9 uur €135,87 

NYHA I 9 uur €135,87 

 
 
Kosten in andere sectoren 
Kosten in andere sectoren hebben betrekking op kosten buiten de gezondheidszorg. 
Dit zijn met name productiviteitskosten door verlies van productiviteit door ziekte. 
 
Kosten productiviteitsverliezen 
Kosten voor productiviteitsverliezen zijn in het model geïncludeerd op basis van een 
leeftijdsverdeling zoals gezien in de EMPEROR-Preserved studie. De gemiddelde 
leeftijd van de patiënten was 71,89 jaar. De registratiehouder heeft een normale 
verdeling toegepast rondom de gemiddelde leeftijd om te schatten welk deel van de 
patiënten onder de pensioenleeftijd (66 jaar) ligt.  
 
De registratiehouder past een productiviteitsverlies alleen toe op het deel van 
populatie dat werkt en niet pensioengerechtigd is (23%). Hierbij is de 
frictiekostenmethode gehanteerd, en heeft de registratiehouder gebruik gemaakt 
van de schatting van de frictieperiode uit 2020 van 102 kalenderdagen en de 
gemiddelde productiviteitskosten per uur, geïndexeerd naar 2020 (€37,47).[12] 
Productiviteitsverliezen zijn meegenomen voor ziekenhuisopname voor HF en sterfte 
(zowel CV-gerelateerd als totaal). Voor sterfte is de totale frictiekostenperiode van 
102 dagen aangehouden. Voor ziekenhuisopname voor HF is aangenomen dat 
patiënten 2 maanden (40 dagen) afwezig zijn van werk. 
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Tabel 18. Productiviteitsverliezen 

 Kosten 

Productiviteitsverliezen ziekenhuisopname voor HF €2.758 

Productiviteitsverliezen CV-gerelateerde sterfte €7.033 

Productiviteitsverliezen totale sterfte €7.033 

Afkortingen: CV, cardiovasculair; HF, hartfalen 

 
Discussie productiviteitsverliezen: 
ZIN merkt op dat bij de berekening van de productiviteitsverliezen geen rekening is 
gehouden met de man:vrouw verhouding in de patiëntenpopulatie, en ook niet met 
de verdeling tussen full- en parttime werkers in de leeftijdscategorie van werkende 
patiënten. Uit de notulen van de adviesraad blijkt dat volgens Nederlandse klinische 
experts ongeveer 10% van de HFmrEF/HFpEF patiënten jonger dan de 
pensioengerechtigde leeftijd is. De registratiehouder gebruikt dit vervolgens als 
argument om de berekening van de productiviteitsverliezen niet verder te 
verbijzonderen, met de motivatie dat het een zeer geringe invloed op de 
kosteneffectiviteitsuitkomsten zou hebben. Vervolgens berekent de 
registratiehouder in het model de productiviteitskosten voor het percentage 
patiënten (23%) uit de EMPEROR-Preserved studie dat onder de 66 jaar valt. 
Wanneer ZIN een scenarioanalyse uitvoert waarbij geen productiviteitsverliezen zijn 
meegenomen, stijgt de ICER/QALY naar €10.824 (δ: +22% t.o.v. base case). 
Wanneer ZIN een scenarioanalyse uitvoert waarbij productiviteitsverliezen zijn 
meegenomen voor 10% van de populatie (zoals geschat door de Nederlandse 
klinische experts), stijgt de ICER/QALY naar €9.971 (δ: +13% t.o.v. base case). 
 
Indirecte medische kosten 
In een scenarioanalyse zijn de indirecte medische kosten door gewonnen 
levensjaren opgenomen in het model. Hiervoor is gebruik gemaakt van de Practical 
Application to Include Disease costs (PAID) tool.[15] Dit is apart berekend als 
respectievelijk jaarlijkse kosten voor een persoon van 72 jaar en kosten voor het 
laatste levensjaar (Tabel 19). 
 
Tabel 19. Indirecte medische kosten 

 Kosten 

Indirecte medische kosten 72-jarig persoon (maandelijks) €515 

Indirecte medische kosten laatste levensjaar €44.075 

 

2.8.4 Modelaannames 
In Tabel 20 worden de aannames weergegeven zoals gerapporteerd door de 
registratiehouder. 
 
Tabel 20. Overzicht modelaannames 

 Assumption Source 

1. Clinical event rates observed in clinical practice will mirror those 
observed in the EMPEROR-Preserved trial. 

Anker et al.[5] 

2. There may be unmodeled comorbidities that would influence the 
shapes of the statistical extrapolations for CV and all-cause death 
and hHF or the role of risk predictors. 

NA 

3. Patients can experience non-CV death in any KCCQ or NYHA health 
state. Non-CV death is computed separately. 

Anker et al.[5] 

4. The hHF risk equations/rates only account for non-fatal hHF events.  Anker et al.[5] 

5. All patients receive appropriately titrated doses of HF medications 
(e.g., ACE / ARB). Note that this does not mean maximum effective 

NA 
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dose but a trade-off of effectiveness and tolerability. 

6. Patients on ICD / CRT have the device implanted prior to entering 
the model. 

Anker et al.[5] 

7. Cost of non-CV death is assumed to be zero under all 
interventions.  

NA 

8. The modelled rate of treatment discontinuation is derived from the 
EMPEROR Preserved clinical trial, with a rate of discontinuation 
applied to all patients receiving treatment with empagliflozin + SoC 
in each modelled cycle based on selected distribution. Following 
discontinuation of empagliflozin, patients are assumed to have the 
same event risks, costs, and utility as patients in the control arm.  

Anker et al.[5]  

9. No change in health state utility was considered based on age. NA  

Abbreviations: ACE, angiotensin converting enzyme; ARB, angiotensin II receptor blocker; CRT, cardiac 

resynchronization therapy; HF, heart failure; hHF, heart failure hospitalization; ICD, implantable 

cardioverter-defibrillator; KCCQ, Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire; NA, not applicable; SoC, 

standard of care 

2.9 Validatie 

2.9.1 Validatie van het conceptuele model 
De registratiehouder geeft aan dat de modelstructuur recent is gevalideerd met 
Nederlandse klinische experts. 

2.9.2 Validatie van de input data 
Volgens de registratiehouder berust de input data op de EMPEROR-Preserved studie, 
waarvan de patiëntenpopulatie is gevalideerd met klinische experts. ZIN vindt in de 
notulen van de adviesraad bevestiging dat de studieresultaten zijn besproken met 
Nederlandse klinische experts. Echter, iedere vermelding ontbreekt dat specifieke 
model-inputs ook zijn gevalideerd met klinische experts, zoals bijv. de cumulatieve 
rate van ziekenhuisopnames voor HF die is berekend aan de hand van een 
statistische formule, de in het model gebruikte utiliteiten, het zorggebruik etc. ZIN 
verzoekt de registratiehouder dit nader toe te lichten. De registratiehouder heeft 
recent de belangrijkste modelinputs gevalideerd met Nederlandse klinische experts. 

2.9.3 Technische validatie 
De registratiehouder geeft aan dat het originele model is ontwikkeld door IQVIA UK. 
Dit is vervolgens door Health-Ecore aangepast naar de Nederlandse situatie. 
Onduidelijk is echter of een technische validatie van het model is uitgevoerd. ZIN 
kan hier geen documentatie over vinden in de aangeleverde referenties. Wel is in 
het technische rapport beschreven dat een validatie is uitgevoerd van de Britse 
versie van het model. Hiervoor zijn de geobserveerde event rates gedurende de 
studieperiode (gemiddelde follow-up van 26 maanden) voor ziekenhuisopname voor 
HF, CV-gerelateerde mortaliteit en totale mortaliteit uit de EMPEROR-Preserved 
studie vergeleken met de model-predicted event rates over een tijdsperiode van 26 
maanden. 

2.9.4 Output validatie 
De registratiehouder geeft aan dat de uitkomsten van het model zijn gevalideerd 
met de uitkomsten zoals gerapporteerd in het HFrEF model. De uitkomsten van het 
model zijn niet gevalideerd met klinische experts. 

2.10 Gevoeligheids- en scenarioanalyses 
In een gevoeligheidsanalyse is a) nagegaan wat de impact van de variabelen is op 
de resultaten en b) de robuustheid van die resultaten vastgesteld. In geval van een 
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modelstudie waaraan aannames ten grondslag liggen is per definitie sprake van 
onzekerheid en is het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses een vereiste. 

2.10.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 
Tabel 21 geeft een overzicht van de parameters die zijn opgenomen in de univariate 
gevoeligheidsanalyses. 
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Tabel 21. Parameters univariate gevoeligheidsanalyses 

Parameter Base case 
analysis 

Lower limit Upper limit Source 

CV & All-cause 
mortality: 
Distribution 

Weibull Log. Normal Assumption 

CV mortality: 
Treatment effect 

-0.06849 Half the treatment effect 
(-0.03424) 

Assumption 

hHF: Treatment 
effect 

-0.24075 Half the treatment effect 
(-0.12037) 

Assumption 

Discontinuation: 
Distribution 

Gen. 
Gamma 

Weibull Assumption 

Include 
discontinuation?  

Yes No Assumption 

Cost of hHF €54,436 -20% +20% Assumption 

Cost of CV death €2,917 -20% +20% Assumption 

Unit Costs of 
Disease Monitoring 

Multiple 
values 

-20% +20% Assumption 

Cost of AE 
management 

Multiple 
values 

-20% +20% Assumption 

Monthly cost of 
disease monitoring 
NYHA III/IV 

€728 -20% +20% Assumption 

Monthly cost of 
disease monitoring 
NYHA II 

€362 -20% +20% Assumption 

Monthly cost of 
disease monitoring 
NYHA I 

€287 -20% +20% Assumption 

Drug costs source AIP GIPdatabank [16] 

Utility: NYHA III / IV 0.71 0.51 0.87 [5] 

Utility: NYHA II 0.78 0.57 0.94 [5] 

Utility: NYHA I 0.81 0.58 0.96 [5] 

Disutility: hHF -0.29 -0.211 -0.373 [5] 

Disutility: AEs Multiple 
values 

Lower 95% CI Upper 95% CI [5] 

Abbreviations: AE, adverse event; CI, confidence interval; CV, cardiovascular; GIP, Genees- en 

Hulpmiddelen Informatie Project; hHF, heart failure hospitalization; NYHA, New York Heart Association 

2.10.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 
 
Appendix 6.5 geeft de parameters weer die opgenomen zijn in de probabilistische 
gevoeligheidsanalyse (PSA) en de bijbehorende kansverdelingen. Voor de PSA heeft 
de registratiehouder in totaal 1.000 simulaties uitgevoerd. 
 

2.10.3 Scenarioanalyses 
De scenarioanalyses die zijn uitgevoerd zijn schematisch weergegeven in Tabel 22. 
 
Tabel 22. Scenarioanalyses 

KCCQ classification instead of NYHA classification 

CHECK-HF population instead of EMPEROR-preserved population 
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Friction period 85 working days instead of 60 working days 

Friction period 102 working days instead of 60 working days 

Unrelated medical costs included instead of excluded 

Only direct healthcare costs considered instead of all societal costs 

Uitgebreide predictiemodellen voor ziekenhuisopnames voor HF, totale mortaliteit en CV-
gerelateerde mortaliteit in plaats van de eenvoudige modellen 

Tijdshorizon van 5, 10 en 20 jaar in plaats van levenslang 

Alternatieve distributies voor mortaliteit (zowel totaal als CV-gerelateerd) in plaats van 
Weibull 

Productiviteitsverliezen geëxcludeerd in plaats van geïncludeerd 

Scenarioanalyses van alle relevante subgroepen in het farmacotherapeutisch rapport 

Scenarioanalyses waarin verschillende gefitte distributies van mortaliteit zijn gebruikt. Ook 
de distributies die los van elkaar gefit zijn. 

Abbreviations: KCCQ, Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire; NYHA, New York Heart Association 

 
 

2.10.4 Value of Information (VOI) analyse 
Er bestaan meerdere bronnen van onzekerheid betreffende het farmaco-economisch 
model, die gedeeltelijk zijn meegenomen in de PSA. Door deze onzekerheid bestaat 
er een kans dat het verkeerde besluit wordt genomen omtrent de vergoeding van 
empagliflozine. Een verkeerd besluit kan betekenen dat er QALYs verloren gaan, 
extra kosten worden gemaakt, of beide. Het risico van een verkeerd besluit kan 
uitgedrukt worden in de vorm van extra kosten per patiënt en vervolgens in de 
kosten voor de gehele patiëntenpopulatie. Deze kosten van onzekerheid voor de 
gehele populatie kunnen worden uitgedrukt als de populatie Expected Value of 
Perfect Information (EVPI). Deze waarde is een combinatie van verloren QALYs 
en/of extra kosten, beide in geld uitgedrukt. 
 
Conclusie validatie en gevoeligheidsanalyses: ZIN kan zich vinden in de validatie en 
gevoeligheidsanalyses. 

2.11 Literatuurstudie 
De registratiehouder heeft niet aangegeven of een literatuuronderzoek is 
uitgevoerd. Wel heeft de registratiehouder aangegeven dat er op dit moment geen 
officiële therapie bestaat voor de indicatie symptomatisch chronisch hartfalen met 
een LVEF >40%, en dat daarom nog geen modellen zijn gepubliceerd voor deze 
indicatie.  
 
In Tabel 23 zijn de belangrijkste karakteristieken weergegeven van de studie die is 
uitgevoerd om bewijs te leveren voor de vergoedingsaanvraag (pivotal studie). 
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Tabel 23. Klinische studies die zijn betrokken bij de beoordeling 

study name/ 
subgroup 

research design  
(level of evidence) 

patients intervention & comparator followup primary outcome measures 

number characteristics 

EMPEROR-Preserved[5] Double-blind trial, 
placebo-controlled, 
event-driven, level of 
evidence II, ITT 

5988 HFpEF; NYHA II-IV 
HF and LVEF 
>40% 

empagliflozin 
(10 mg once daily) [n = 
2997] or placebo [n = 
2991], in addition to usual 
therapy 

26.2 months composite of cardiovascular 
death or hospitalization for 
heart failure 
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3 Resultaten farmaco-economische evaluatie 

3.1 Ziektelast 
 
Met behulp van de proportional shortfall methode is een berekening gemaakt van de 
ziektelast (Tabel 24) voor de huidige patiëntgroep. Omdat de ziektelast tussen de 
0,41 en 0,7 ligt, acht ZIN een referentiewaarde van €50.000 per QALY relevant bij 
deze aandoening. 
 
Tabel 24. Berekening ziektelast 

Resterende QALYs met standaard behandeling 6.28 

QALYs zonder ziekte (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) 11.7 

Absoluut QALY verlies (fair innings) 5.42 

Proportional shortfall 0.46 

Afkortingen: QALY, quality-adjusted life years 

3.2 Incrementele en totale effecten 
 
Behandeling met empagliflozine resulteert in een winst van 0,10 levensjaren en 
0,11 QALY’s ten opzichte van de standaardbehandeling (zie Tabel 25). 
 
Tabel 25. Incrementele effecten van behandeling met empagliflozine versus 
standaardbehandeling, discontering 1,5% 

 Empagliflozine + SoC SoC Incrementeel 

Gewonnen 
levensjaren 

7,78 7,69 0,10 

QALYs 5,88 5,77 0,11 

Afkortingen: SoC, standard of care; QALY, quality-adjusted life year 

3.3 Incrementele en totale kosten 
 
De behandeling met empagliflozine resulteert in €929 extra kosten (verdisconteerd). 
De hogere kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de medicijnkosten van 
empagliflozine. Zie Tabel 26 voor een overzicht van de totale en incrementele 
kosten. 
 
Tabel 26. Incrementele en totale kosten van toevoeging van inzet van empagliflozine 
versus standaardbehandeling, discontering 4%  

Empagliflozin + 
SoC 

SoC Incremental 

Drug Acquisition Cost €3.335 €1.469 €1.866 

Clinical Event Management Cost €3.083 €3.414 -€331 

hHF €2.132 €2.427 -€295 

CV Death €950 €986 -€36 

Non-CV death €0 €0 €0 

AE Management Cost €2.173 €2.206 -€33 

Urinary Tract Infection €8 €7 €1 

Genital Infection €3 €1 €2 
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Acute renal failure €1,007 €1,024 -€16 

Hepatic injury €398 €455 -€57 

Volume depletion €86 €76 €11 

Hypotension €124 €110 €14 

Hypoglycemic event €43 €44 -€1 

Bone fracture €450 €433 €17 

Hyperkalemia €0 €0 €0 

Cough €0 €0 €0 

Dizziness €0 €0 €0 

Ketoacidosis €53 €56 -€3 

Disease Management Cost €32.194 €32.304 -€110 

NYHA III / IV €6.392 €7.020 -€627 

NYHA II €22.898 €22.883 €15 

NYHA I €2.904 €2.401 €503 

Indirect Costs €22.103 €22.566 -€463 

Travel €597 €610 -€13 

Productivity loss & Informal care €21.506 €21.955 -€450 

Unrelated medical costs €0 €0 €0 

Total Cost €62.887 €61.958 €929 

Abbreviations: AE, adverse event; CV, cardiovascular; hHF, heart failure hospitalization; NYHA, New York 

Heart Association; SoC, standard of care 

3.4 Incrementele kosteneffectiviteitsratio ’s 
 
De registratiehouder rapporteert de volgende incrementele kosteneffectiviteits-
ratio’s (ICERs): €9.686 per LYG en €8.863 per QALY ten opzichte van 
standaardbehandeling (zie Tabel 27). 
 
Tabel 27. Incrementele kosteneffectiviteit van empagliflozine versus 
standaardbehandeling 

Incrementele kosten per gewonnen levensjaar (LYG) €9.686/LYG 

Incrementele kosten per voor kwaliteit van leven gecorrigeerd 
levensjaar (QALY) 

€8.863/QALY 

 

3.5 Gevoeligheidsanalyses 

3.5.1 Univariate gevoeligheidsanalyses 
Figuur 3 geeft de resultaten van de univariate gevoeligheidsanalyse weer zoals 
gerapporteerd door de registratiehouder. Het model is vooral gevoelig voor de NYHA 
klasse I utiliteiten en het behandeleffect van empagliflozine op ziekenhuisopnames 
voor HF. Daarnaast is het model gevoelig voor de maandelijkse kosten van het 
zorggebruik voor de NYHA klasse III/IV gezondheidstoestand en de utiliteiten van 
de gezondheidstoestand NYHA klasse III/IV. Variatie van de NYHA I utiliteitwaarde 
met ±20% liet een range van de ICER zien van €7.216 tot €13.542 per QALY. Ten 
opzichte van de base case ICER van €8.863 veranderde de ICER naar €11.819 per 
QALY wanneer het behandeleffect van empagliflozine op ziekenhuisopnames voor HF 
werd gehalveerd.  
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Figuur 3. Tornado diagram van de univariate gevoeligheidsanalyse, zoals 
gerapporteerd door de registratiehouder 
Abbreviations: AE, adverse event; CI, confidence interval; CV, cardiovascular; hHF, heart failure 

hospitalization; ICER, incremental cost-effectiveness ratio; NYHA, New York Heart Association 

 

3.5.2 Probabilistische gevoeligheidsanalyses (PSA) 
Figuur 4 en Figuur 5 geven de resultaten van de PSA zoals gerapporteerd door de 
registratiehouder ten opzichte van standaardbehandeling weer. Bij een 
referentiewaarde van €50.000 per QALY is de kans dat empagliflozine 
kosteneffectief is ongeveer 95%. De PSA resulteert in een ICER van €8.683 per 
QALY. Deze zit dicht in de buurt van de deterministische ICER van €8.863 per QALY. 
 
 

 
Figuur 4. Incrementele kosten en effecten van empagliflozine ten opzichte van 
standaardbehandeling: PSA met 1.000 simulaties 
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Figuur 5. 'Cost-effectiveness acceptability curve' (CEAC) van de vergelijking tussen 
empagliflozine en standaardbehandeling (gebaseerd op PSA met 1.000 simulaties) 

3.5.3 Scenarioanalyses 
In Tabel 28 staat een overzicht van de resultaten van de scenarioanalyses zoals 
gerapporteerd door de registratiehouder. De registratiehouder heeft op verzoek van 
ZIN aanvullende scenarioanalyses uitgevoerd zoals benoemd in de eerdere 
paragrafen van het rapport. 
 
Tabel 28. Resultaten van de scenarioanalyses 
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Subject Empagliflozin + SoC SoC Incremental 
 Total costs Total 

QALYs 
Total costs Total 

QALYs 
Costs QALY ICER 

Base case  €62.887 5,88 €61.958 5,77 €929 0,105 €8.863 
        
Time horizon        
5 years €35.671 3,10 €35.256 3,06 €416 0,039 €10.61

0 
10 years €52.807 4,75 €52.128 4,68 €679 0,075 €9.075 
20 years €61.992 5,76 €61.088 5,65 €904 0,090 €8.909 
        
CV and all cause mortality 
model 

       

Reduced list (base case) €62.887 5,88 €61.958 5,77 €929 0,105 €8.863 
Extended list  €56.795 5,23 €55.790 5,16 €1.005 0,078 €12.82

8 
        
CV mortality model        
Extended list (pooled) €61.570 5,93 €60.437 5,83 €1.133 0,097 €11.69

0 
Extended list with time effect 
(pooled) 

€60.687 5,97 €59.514 5,88 €1.172 0,095 €12.29
4 

Reduced list (independent) €62.844 5,88 €61.978 5,77 €907 0,106 €8.575 
        
CV Mortality (pooled)        
Weibull (base-case) €62.887 5,88 €61.958 5,77 €929 0,105 €8.863 
LogNormal €87.790 9,35 €86.967 9,24 €823 0,105 €7.807 
LogLogistic €75.853 7,65 €74.980 7,54 €873 0,106 €8.247 
Exponential €82.703 8,59 €81.768 8,47 €935 0,117 €7.973 
Generalized Gamma €56.478 5,08 €55.546 4,98 €931 0,100 €9.291 
Gompertz €46.343 3,85 €45.679 3,79 €665 0,063 €10.50

0 
        
CV Mortality (independent)        
Weibull  €62.862 5,88 €62.476 5,83 €386 0,048 €8.082 
LogNormal €88.526 9,47 €89.418 9,59 -€893 -0,114 Less 

costly/ 
effectiv
e 

LogLogistic €75.700 7,64 €75.538 7,62 €161 0,024 €6.854 
Exponential €82.403 8,55 €81.706 8.45 €697 0,095 €7.348 
Generalized Gamma €55.529 4,98 €52.394 4,63 €3.315 0,354 €8.848 
Gompertz €45.920 3,81 €44.504 3,65 €1.416 0,157 €9.006 
        
CV & All cause mortality 
(pooled) 

       

Weibull  €62.558 5,84 €61.958 5,77 €600 0,068 €8.842 
LogNormal €87.697 9,34 €86.967 9,24 €730 0,094 €7.762 
LogLogistic €75.439 7,60 €74.980 7,54 €459 0,057 €8.101 
Exponential €82.392 8,55 €81.768 8,47 €624 0,080 €7.808 
Generalized Gamma €56.208 5,05 €55.546 4,98 €661 0,071 €9.334 
Gompertz €46.162 3,83 €45.679 3,79 €483 0,045 €10.76

1 
        
Treatment discontinuation 
Empagliflozine 

       

Weibull  €62.996 5,89 €61.958 5.77 €1.038 0,116 €10.21
1 

LogNormal €63.160 5,91 €61.958 5,77 €1.202 0,134 €10.22
7 

LogLogistic €63.085 5,90 €61.958 5.77 €1.127 0,126 €10.21
8 

Exponential €62.952 5,88 €61.958 5.77 €944 0,112 €10.19
9 

Generalized Gamma  
(base-case) 

€62.887 5,88 €61.958 5,77 €929 0,105 €8.863 
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Abbreviations: ICER, incremental cost-effectiveness ratio; KCCQ, Kansas City Cardiomyopathy 

Questionnaire; LYG, life years gained; NYHA, New York Heart Association; QALY, quality-adjusted life year  

 
 
In Tabel 29 staat een overzicht van de resultaten van de subgroepanalyses zoals 
gerapporteerd door de registratiehouder. 
  

Gompertz €62.989 5,89 €61.958 5.77 €1.031 0,110 €10.19
1 

        
Effect        
No mortality effect on health 
states 

€41.902 3,28 €41.664 3,26 0,025 €237 €9.648 

        
Utilities        
Age-adjusted utilities €62.887 6,46 €61.958 6,34 €929 0,113 €8.221 
        
Cost perspective analysis        
Payer perspective €40.784 5,88 €39.392 5,77 €1.392 0,105 €13.28

1 
Unrelated medical costs 
included 

€137.282 5,88 €136.022 5,77 €1.260 0,105 €12.60
9 

        
Population        
CHECK-HF population €64.276 5,67 €63.551 5,56 €726 0,110 €6.586 
        
Discounting        
No discounting €78.091 6,40 €76.868 6,28 €1.223 0,117 €10.44

8 
        
Friction period (102 days in 
base case) 

       

85 days (in 2016) €62.012 5,88 €61.080 5,77 €933 0,105 €8.898 
126 days (in 2021) €64.122 5,88 €63.198 5,77 €924 0,105 €8.814 
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Tabel 29. Resultaten van de subgroepanalyses 

Subgroup Empagliflozin + SoC SoC Incremental 

 Total costs Total 

QALYs 

Total costs Total 

QALYs 

Cost QALY ICER 

Base case €62.887 5,88 €61.958 5,77 €929 0,105 €8.863 

DM2 at 

baseline 

€63.070 5,79 €62.152 5,79 €918 0,104 €8.787 

No DM2 at 

baseline 

€62.700 6,00 €61.760 5,89 €940 0,106 €8.794 

Baseline age 

<65 years 

€63.185 6,05 €62.245 5,95 €940 0,107 €8.774 

Baseline age 

≥65 years 

€62.646 5,84 €61.723 5,74 €922 0,104 €8.871 

eGFR <60 

mL/min/1.73 

m2 

€62.917 5,67 €62.012 5,56 €905 0,103 €8.749 

eGFR >60 

mL/min/1.73 

m2 

€62.784 6,12 €61.833 6,02 €951 0,107 €8.882 

 
 

3.5.4 Value of Information (VOI) analyse 
De kans dat empagliflozine bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY 
kosteneffectief is bedraagt 95% (gebaseerd op de PSA). De kosten van onzekerheid 
(Expected Value of Perfect Information; EVPI) kan worden uitgedrukt per patiënt of 
voor de gehele patiëntenpopulatie. De registratiehouder rapporteert voor 
empagliflozine dat de EVPPI op populatieniveau €38,76 bedraagt voor de base case 
analyse en €27,50 voor de analyse op basis van Nederlandse CHECK-HF populatie 
karakteristieken..  
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4 Discussie en Conclusies 

Voor de verschillende aspecten van de kosteneffectiviteitsanalyse (modelstructuur 
en analysetechniek, inputgegevens, validatie en gevoeligheidsanalyses, en 
resultaten) heeft ZIN beoordeeld welke bronnen van onzekerheid aanwezig zijn. 
Hierbij is gelet op transparantie, methodologie, onnauwkeurigheid, bias, en gebrek 
aan bewijs. De meest belangrijke kritiekpunten zijn hieronder vermeld.  
 
Volgens ZIN is er sprake van onnauwkeurigheid (imprecisie) bij de volgende 
aspecten in het model: 
• de berekening van de transitiekansen en de predictiemodellen voor 

ziekenhuisopnames voor hartfalen. 
• de aanpassing van de overlevingstabellen en in de berekeningen van de 

kosten. Zie de betreffende paragrafen in het rapport voor de gedetailleerde 
discussiepunten. 

• scenario-analyses die niet (eenvoudig predictiemodel met tijdsafhankelijk 
behandeleffect) of incorrect zijn uitgevoerd (utiliteiten met leeftijdscorrectie).  

 
Het Zorginstituut is van mening dat de door de registratiehouder gerapporteerde 
ICER van € 8.863 een lichte onderschatting is van de werkelijkheid. Op grond van 
de scenarioanalyses concludeert het Zorginstituut echter dat deze ICER onder de 
referentiewaarde van €50.000 per QALY ligt, en daarmee kosteneffectief is ten 
opzichte van de standaardbehandeling. Het Zorginstituut stelt vast dat de farmaco-
economische analyse van voldoende kwaliteit is en dat de uitkomsten daarvan 
gebruikt kunnen worden bij besluitvorming. Bij een referentiewaarde van €50.000 
per QALY is empagliflozine kosteneffectief ten opzichte van de 
standaardbehandeling. Als ook de medische kosten in gewonnen levensjaren worden 
meegenomen komt de ICER uit op ongeveer €12.609. 
  



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor empagliflozine (Jardiance®) bij de behandeling van symptomatisch 

chronisch hartfalen met een linkerventrikelejectiefractie >40%’ | 16 januari 2023 

 

2022026382 Pagina 52 van 88 

 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor empagliflozine (Jardiance®) bij de behandeling van symptomatisch 

chronisch hartfalen met een linkerventrikelejectiefractie >40%’ | 16 januari 2023 

 

2022026382 Pagina 53 van 88 

5 Literatuur 

 
1.  EMA. Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) empagliflozine 

(Jardiance®). 2022.  
2.  De Boer RA D-BdVA, Isfordink LM, et al., . NHG-standaard M51: Hartfalen. 

2021.  
3.  McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis 

and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force 
for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the 
European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart 
Failure Association (HFA) of the ESC. European Heart Journal 2021; 42: 3599-
726.  

4.  VZinfo. Hartfalen: leeftijd en geslacht. Retrieved 02-08-2022, from 
https://www.vzinfo.nl/hartfalen/leeftijd-en-geslacht. 

5.  Anker SD, Butler J, Filippatos G, et al. Empagliflozin in Heart Failure with a 
Preserved Ejection Fraction. New England Journal of Medicine 2021; 385: 
1451-61.  

6.  Uijl A, Veenis JF, Brunner-La Rocca HP, et al. Clinical profile and contemporary 
management of patients with heart failure with preserved ejection fraction: 
results from the CHECK-HF registry. Neth Heart J 2021; 29: 370-6.  

7.  Boehringer Ingelheim. Notulen adviesraad vergoedingsdossier HFpEF (online) - 
23 november 2021 - data on file 2021. 

8.  Latimer N. (2011). NICE DSU technical support document 14: survival analysis 
for economic evaluations alongside clinical trials-extrapolation with patient-
level data [Internet]. Sheffield: Report by the Decision Support Unit. Retrieved 
02-08-2022, from http://www.nicedsu.org.uk/NICE DSU TSD Survival 
analysis.updated March 2013.v2.pdf. 

9.  CBS. Prognose periode-levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2021-2070. 
2021.  

10. Z-index. Z-index April 2022. 2022.  
11. Zorginstituut Nederland. Farmaco-economisch rapport voor de groep SGLT2-

remmers (Forxiga, Invokana, Jardiance en Steglatro®) bij de behandeling van 
volwassenen met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en 
vaatziekten. 2021.  

12. Hakkaart-van Roijen L vdLN, Bouwmans C, Kanters T, Tan S., . 
Kostenhandleiding: Methodologie van kostenonderzoek en referentieprijzen 
voor economische evaluaties in de gezondheidszorg. 2015.  

13. Nederlandse Zorgautoriteit. (2019). Open data van de Nederlandse 
Zorgautoriteit [Internet]. Retrieved 02-08-2022, from https://opendisdata.nl/. 

14. Grustam AS, Severens JL, De Massari D, et al. Cost-Effectiveness Analysis in 
Telehealth: A Comparison between Home Telemonitoring, Nurse Telephone 
Support, and Usual Care in Chronic Heart Failure Management. Value Health 
2018; 21: 772-82.  

15. van Baal PH, Wong A, Slobbe LC, et al. Standardizing the inclusion of indirect 
medical costs in economic evaluations. Pharmacoeconomics 2011; 29: 175-87.  

16. Zorginstituut Nederland. (n.d.). Farmacotherapeutisch Kompas [Internet]. 
Retrieved 02-08-2022, from https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/. 

17. Tooth L, McKenna K, Barnett A, et al. Caregiver burden, time spent caring and 
health status in the first 12 months following stroke. Brain Inj 2005; 19: 963-
74.  

  



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor empagliflozine (Jardiance®) bij de behandeling van symptomatisch 

chronisch hartfalen met een linkerventrikelejectiefractie >40%’ | 16 januari 2023 

 

2022026382 Pagina 54 van 88 

 
 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor empagliflozine (Jardiance®) bij de behandeling van symptomatisch 

chronisch hartfalen met een linkerventrikelejectiefractie >40%’ | 16 januari 2023 

 

2022026382 Pagina 55 van 88 

6 Appendix 

6.1 Baseline patiëntkarakteristieken CHECK-HF register[6] 
 

 

6.2 NYHA gezondheidstoestanden transitiekansen 

6.2.1 Geobserveerde NYHA klasse data 
 
Tabel 30. Geobserveerde NYHA klasse data (EMPEROR-preserved studie) – non-
imputed 

NYHA class [n 
(%)] 

Empagliflozin 10mg 

Visit N I II III-IV 
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Baseline 2997 3 (0.1%) 2432 (81.1%) 562 (18.8%) 

Week 4 2967 152 (5.1%) 2399 (80.9%) 416 (14.0%) 

Week 12 2924 250 (8.5%) 2297 (78.6%) 377 (12.9%) 

Week 32 2792 330 (11.8%) 2136 (76.5%) 326 (11.7%) 

Week 52 2689 355 (13.2%) 2042 (75.9%) 292 (10.9%) 

 Placebo 

Visit N I II III-IV 

Baseline 2991 1 (0.0%) 2451 (81.9%) 539 (18.0%) 

Week 4 2945 131 (4.4%) 2383 (80.9%) 431 (14.6%) 

Week 12 2896 212 (7.3%) 2270 (78.4%) 414 (14.3%) 

Week 32 2780 280 (10.1%) 2112 (76.0%) 388 (14.0%) 

Week 52 2683 275 (10.2%) 2057 (76.7%) 351 (13.1%) 

 
Tabel 31. Geobserveerde NYHA klasse data (EMPEROR-preserved studie) - imputed 

NYHA class [n 
(%)] 

Empagliflozin 10mg 

Visit N I II III-IV 

Baseline 2997 3 (0.1%) 2432 (81.1%) 562 (18.8%) 

Week 4 2996 152 (5.1%) 2416 (80.6%) 428 (14.3%) 

Week 12 2950 251 (8.5%) 2314 (78.4%) 385 (13.1%) 

Week 32 2919 336 (11.5%) 2234 (76.5%) 349 (12.0%) 

Week 52 2860 364 (12.7%) 2168 (75.8%) 328 (11.5%) 

 Placebo 

Visit N I II III-IV 

Baseline 2991 1 (0.0%) 2451 (81.9%) 539 (18.0%) 

Week 4 2991 131 (4.4%) 2417 (80.8%) 443 (14.8%) 

Week 12 2922 212 (7.3%) 2292 (78.4%) 418 (14.3%) 

Week 32 2901 285 (9.8%) 2197 (75.7%) 419 (14.4%) 

Week 52 2843 288 (10.1%) 2165 (76.2%) 390 (13.7%) 
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6.2.2 NYHA klasse transitiekansen matrices 
 
Tabel 32. Maandelijkse transitiekansen matrices voor de NYHA klasse 
gezondheidstoestanden - empagliflozine arm 
From/To I II III-IV % improved % declined 

Baseline to Week 12 

I 0.850 (95) 0.143 (54) 0.006 (3) 0.0% 15.0% 

II 0.026 (152) 0.962 (2156) 0.013 (80) 2.6% 1.3% 

III-IV 0.001 (4) 0.097 (104) 0.902 (302) 9.8% 0.0% 

Week 12 to Week 32* 

I 0.924 (172) 0.076 (78) 0.000 (1) 0.0% 7.6% 

II 0.021 (156) 0.979 (2056) 0.000 (80) 2.1% 0.0% 

III-IV 0.001 (8) 0.065 (100) 0.934 (268) 6.6% 0.0% 

Week 32 to Week 52 

I 0.930 (233) 0.069 (95) 0.001 (3) 0.0% 7.0% 

II 0.014 (128) 0.978 (1991) 0.008 (74) 1.4% 0.8% 

III-IV 0.001 (3) 0.057 (82) 0.942 (251) 5.8% 0.0% 

Note: Brackets indicate counts of patients making the transitions over the longer period from which the root 
matrices were derived. Asterisk denotes use of regularization methods to derive valid monthly transition 
probability matrices. 

Tabel 33. Maandelijkse transitiekansen matrices voor de NYHA klasse 
gezondheidstoestanden - placebo arm 
From/To I II III-IV % improved % declined 

Baseline to Week 12 

I 0.892 (93) 0.103 (35) 0.005 (2) 0.0% 10.8% 

II 0.019 (116) 0.967 (2161) 0.015 (92) 1.9% 1.5% 

III-IV 0.001 (3) 0.085 (96) 0.914 (324) 8.6% 0.0% 

Week 12 to Week 32* 

I 0.933 (152) 0.067 (59) 0.000 (1) 0.0% 6.7% 

II 0.019 (129) 0.981 (2049) 0.000 (100) 1.9% 0.0% 

III-IV 0.000 (4) 0.051 (89) 0.949 (318) 5.1% 0.0% 

Week 32 to Week 52 
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I 0.923 (191) 0.074 (86) 0.003 (5) 0.0% 7.7% 

II 0.010 (91) 0.980 (1980) 0.010 (90) 1.0% 1.0% 

III-IV 0.003 (6) 0.058 (99) 0.940 (295) 6.0% 0.0% 

Note: Brackets indicate counts of patients making the transitions over the longer period from which the root 
matrices were derived. Asterisk denotes use of regularization methods to derive valid monthly transition 
probability matrices. 

6.3 Grafieken verloop predicties/extrapolaties over de tijd 
 

 
Figuur 6. Ziekenhuisopnames voor HF 
Abbreviations: empa, empagliflozin; hHF, heart failure hospitalization; NYHA, New York Heart Association; 

SoC, standard of care 

 

 
Figuur 7. CV-gerelateerde mortaliteit 
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Abbreviations: CV, cardiovascular; empa, empagliflozin; NYHA, New York Heart Association; SoC, standard 

of care 

 

 
Figuur 8. Totale mortaliteit 
Abbrevations: empa, empagliflozin; NYHA, New York Heart Association; SoC, standard of care 

 

 
Figuur 9. Tijd tot staken behandeling 
Abbreviations: empa, empagliflozin; NYHA, New York Heart Association; SoC, standard of care 

6.4 Overzichtstabel parameters gebruikt in schattingen en risicovergelijkingen 
 
Tabel 34. Parameters used in estimations and risk equations 

  Rate of hHF Risk of CV 

death 

Risk of all-

cause death 

Utility Discontinuation 

Distribution/Type Poisson Weibull Weibull Linear Mixed Generalized 
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Model Gamma 

P1 -4.042 0.205 0.327 - 0.645 

P2 (intercept)   -9.830 -10.409 0.704 7.448 

P3   0.000 0.000 - 1.864 

Coefficients           

Treatment Effect -0.241 -0.068 0.000 - 0.000 

Demographics           

Sex: Male       0.018   

Age >= 65       -0.014   

KCCQ-CSS           

KCCQ-CSS: 55.73 - 

73.96 (2nd 

Quartile) 

-1.145 -1.109 -1.010 - 0.481 

KCCQ-CSS: 73.96 - 

88.02 (3rd 

Quartile) 

-1.788 -1.338 -1.255 - 0.842 

KCCQ-CSS: 88.02 - 

100 (4th Quartile) 

0.000 0.000 0.000 - 0.000 

NYHA Functional 

Class 

          

NYHA II  -1.145 -1.109 -1.010 0.069 0.481 

NYHA I -1.788 -1.338 -1.255 0.101 0.842 

Baseline EQ-5D 

(standardized) 

      0.099   

Baseline heart 

rate 

(standardized) 

      -0.004   

Region           

Region: Asia       -0.042   

Region: Latin 

America 

      0.013   

Region: North 

America 

      -0.003   

Region: Other       0.011   

Medical History           

HF: Ischemic cause       0.000   

Time Since hHF           

hHF: <1 month       -0.08   

hHF: 1 - <2 

months 

      -0.07   

hHF: 2 - <4 

months 

      -0.05   

hHF: 4 - <12 

months 

      -0.02   

AEs           

Urinary Tract 

Infection 

      -0.04   

Genital Mycotic 

Infection 

      0.07   
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Abbreviations: AE, adverse event; CV, cardiovascular; HF, heart failure; hHF, heart failure hospitalization; 

KCCQ-CSS, Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Clinical Summary Score; NYHA, New York Heart 

Association 

6.5 Parameters for PSA 
 

Range Name Base 

Case 

SE Distribution Lowe

r 

Limit 

Upper 

Limit 

Source 

Transition Probabilities from 0 to 4 months; 

Empagliflozin + SoC 

      Not 

applic

able 

Not 

applic

able 

Anker et 

al.[5] 

from NYHA III / IV to NYHA III / IV 0.902 0.0902 Dirichlet    

from NYHA III / IV to NYHA II 0.097 0.0097 Dirichlet    

from NYHA III / IV to NYHA I 0.001 0.0001 Dirichlet    

from NYHA II to NYHA III / IV 0.013 0.0013 Dirichlet    

from NYHA II to NYHA II 0.961 0.0961 Dirichlet    

from NYHA II to NYHA I 0.026 0.0026 Dirichlet    

from NYHA I to NYHA III / IV 0.006 0.0006 Dirichlet    

from NYHA I to NYHA II 0.143 0.0143 Dirichlet    

from NYHA I to NYHA I 0.851 0.0851 Dirichlet    

Transition Probabilities from 4 to 9 months; 

Empagliflozin + SoC 

      Not 

applic

able 

Not 

applic

able 

Anker et 

al.[5] 

from NYHA III / IV to NYHA III / IV 0.934 0.0934 Dirichlet    

from NYHA III / IV to NYHA II 0.065 0.0065 Dirichlet    

from NYHA III / IV to NYHA I 0.001 0.0001 Dirichlet    

from NYHA II to NYHA III / IV 0 0 Dirichlet    

from NYHA II to NYHA II 0.979 0.0979 Dirichlet    

from NYHA II to NYHA I 0.021 0.0021 Dirichlet    

from NYHA I to NYHA III / IV 0 0 Dirichlet    

from NYHA I to NYHA II 0.076 0.0076 Dirichlet    

from NYHA I to NYHA I 0.924 0.0924 Dirichlet    

Transition Probabilities after 9 months; 

Empagliflozin + SoC 

      Not 

applic

able 

Not 

applic

able 

Anker et 

al.[5] 

from NYHA III / IV to NYHA III / IV 0.942 0.0942 Dirichlet    

from NYHA III / IV to NYHA II 0.057 0.0057 Dirichlet    

from NYHA III / IV to NYHA I 0.001 0.0001 Dirichlet    

Acute renal failure       -0.01   

Hepatic injury       -0.06   

Volume depletion       -0.03   

Hypotension       0.00   

Hypoglycemic 

event 

      0.02   

Bone fracture       -0.16   

Ketoacidosis       0.00   
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from NYHA II to NYHA III / IV 0.008 0.0008 Dirichlet    

from NYHA II to NYHA II 0.978 0.0978 Dirichlet    

from NYHA II to NYHA I 0.014 0.0014 Dirichlet    

from NYHA I to NYHA III / IV 0.001 0.0001 Dirichlet    

from NYHA I to NYHA II 0.069 0.0069 Dirichlet    

from NYHA I to NYHA I 0.93 0.093 Dirichlet    

Transition Probabilities from 0 to 4 months; 

SoC 

      Not 

applic

able 

Not 

applic

able 

Anker et al. 

[5] 

from NYHA III / IV to NYHA III / IV 0.914 0.0914 Dirichlet    

from NYHA III / IV to NYHA II 0.085 0.0085 Dirichlet    

from NYHA III / IV to NYHA I 0.001 0.0001 Dirichlet    

from NYHA II to NYHA III / IV 0.015 0.0015 Dirichlet    

from NYHA II to NYHA II 0.966 0.0966 Dirichlet    

from NYHA II to NYHA I 0.019 0.0019 Dirichlet    

from NYHA I to NYHA III / IV 0.005 0.0005 Dirichlet    

from NYHA I to NYHA II 0.103 0.0103 Dirichlet    

from NYHA I to NYHA I 0.892 0.0892 Dirichlet    

Transition Probabilities from 4 to 9 months; 

SoC 

      Not 

applic

able 

Not 

applic

able 

Anker et 

al.[5] 

from NYHA III / IV to NYHA III / IV 0.949 0.0949 Dirichlet    

from NYHA III / IV to NYHA II 0.051 0.0051 Dirichlet    

from NYHA III / IV to NYHA I 0 0 Dirichlet    

from NYHA II to NYHA III / IV 0 0 Dirichlet    

from NYHA II to NYHA II 0.981 0.0981 Dirichlet    

from NYHA II to NYHA I 0.019 0.0019 Dirichlet    

from NYHA I to NYHA III / IV 0 0 Dirichlet    

from NYHA I to NYHA II 0.067 0.0067 Dirichlet    

from NYHA I to NYHA I 0.933 0.0933 Dirichlet    

Transition Probabilities after 9 months; SoC       Not 

applic

able 

Not 

applic

able 

Anker et 

al.[5] 

from NYHA III / IV to NYHA III / IV 0.939 0.0939 Dirichlet    

from NYHA III / IV to NYHA II 0.058 0.0058 Dirichlet    

from NYHA III / IV to NYHA I 0.003 0.0003 Dirichlet    

from NYHA II to NYHA III / IV 0.01 0.001 Dirichlet    

from NYHA II to NYHA II 0.98 0.098 Dirichlet    

from NYHA II to NYHA I 0.01 0.001 Dirichlet    

from NYHA I to NYHA III / IV 0.003 0.0003 Dirichlet    

from NYHA I to NYHA II 0.074 0.0074 Dirichlet    

from NYHA I to NYHA I 0.923 0.0923 Dirichlet    

CV mortality equation       Not 

applic

able 

Not 

applic

able 

Anker et 

al.[5] 
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Parameter 1 0.20460

403 

0.20652

0769 

Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Intercept -

9.82980

717 

0.30204

6791 

Multivariate 

normal 

   

Parameter 3 0 0 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Treatment effect -

0.06849

24 

0.28635

3829 

Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Updated NYHA Class II -

1.10882

628 

0.29391

5884 

Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Updated NYHA Class I -

1.33782

054 

0.32030

8532 

Multivariate 

normal 

   

All-cause mortality equation       Not 

applic

able 

Not 

applic

able 

Anker et 

al.[5] 

Parameter 1 0.32670

1055 

0.17678

453 

Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Intercept -

10.4086

97 

0.26418

2773 

Multivariate 

normal 

   

Parameter 3 0 0 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Treatment effect 0 0.24555

8412 

Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Updated NYHA Class II -

1.00971

57 

0.25650

1177 

Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Updated NYHA Class I -

1.25496

084 

0.27151

705 

Multivariate 

normal 

   

Rate of hHF equation       Not 

applic

able 

Not 

applic

able 

Anker et 

al.[5] 

Intercept -

4.04249

651 

0.28381

7296 

Multivariate 

normal 

   

Treatment effect -

0.24075

769 

0.29649

8309 

Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Updated NYHA Class II -

1.14507

934 

0.29723

4638 

Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Updated NYHA Class I -

1.78800

341 

0.30634

0683 

Multivariate 

normal 

   

Time on treatment equation       Not 

applic

able 

Not 

applic

able 

Anker et 

al.[5] 

P1 0.64470

0449 

0.65905

9692 

Multivariate 

normal 
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P2: Intercept 7.44788

9275 

0.26262

7995 

Multivariate 

normal 

   

P3 1.86428

8602 

0.23398

8387 

Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Treatment effect 0 0 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Updated NYHA Class II 0.48134

3442 

0.26243

0529 

Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Updated NYHA Class I 0.84247

5376 

0.26428

8044 

Multivariate 

normal 

   

Adverse Event Rates         Anker et 

al.[5] 

Urinary Tract Infection - Empagliflozin + 

SoC 

0.0046 0.00093 Gamma 0.003 0.007  

Urinary Tract Infection - SoC 0.0038 0.00076 Gamma 0.002 0.005  

Genital Infection - Empagliflozin + SoC 0.0010 0.00020 Gamma 0.001 0.001  

Genital Infection - SoC 0.00032 0.00007 Gamma 0.000 0.000  

Acute renal failure - Empagliflozin + SoC 0.0057 0.0012 Gamma 0.004 0.008  

Acute renal failure - SoC 0.0061 0.0012 Gamma 0.004 0.009  

Hepatic injury - Empagliflozin + SoC 0.0017 0.00035 Gamma 0.001 0.002  

Hepatic injury - SoC 0.0024 0.00047 Gamma 0.002 0.003  

Volume depletion - Empagliflozin + SoC 0.0057 0.0011 Gamma 0.004 0.008  

Volume depletion - SoC 0.0045 0.00090 Gamma 0.003 0.006  

Hypotension - Empagliflozin + SoC 0.0049 0.00098 Gamma 0.003 0.007  

Hypotension - SoC 0.0040 0.00080 Gamma 0.003 0.006  

Hypoglycemic event - Empagliflozin + SoC 0.0011 0.00022 Gamma 0.001 0.002  

Hypoglycemic event - SoC 0.0012 0.00024 Gamma 0.001 0.002  

Bone fracture - Empagliflozin + SoC 0.0020 0.00041 Gamma 0.001 0.003  

Bone fracture - SoC 0.0019 0.00038 Gamma 0.001 0.003  

Drug Costs         Official list 

price 

Tx acquisition Cost per Cycle - 

Empagliflozin + SoC 

62.53 12.51 Gamma 40.46 89.32  

Tx acquisition Cost per Cycle - SoC 18.07 3.61 Gamma 11.69 25.81  

Event Costs          

Event cost - hHF 4435.67 887.13 Gamma 3548.

53 

5322.

80 

CBS statline 

(assuming a 

mean 

hospitalisati

on duration 

of 8.5 days), 

Dutch 

costing 

manual and 

FE rapport 

dapagliflozin

e 

Event cost - CV death 2916.74 583.35 Gamma 2333.

40 

3500.

09 

SGLT2i 

dossier[11] 
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Event cost - Non-CV death 0  0 .    NA 

Resource Use Costs         Econ. 

Evaluation 

guideline 

ZiN; 

EMPEROR-

Preserved 

trial[5, 12] 

Monitoring cost per cycle: GP visit 35.59 7.12 Gamma 28.47 42.70 Economic 

evaluation 

guideline 

ZIN 

Monitoring cost per cycle: Cardiologist visit 98.13 19.63 Gamma 78.51 117.7

6 

Economic 

evaluation 

guideline 

ZIN 

Monitoring cost per cycle: A&E referral 279.30 55.86 Gamma 223.4

4 

335.1

6 

Economic 

evaluation 

guideline 

ZIN 

Monitoring cost per cycle: NYHA III / IV 727.59 145.52 Gamma 582.0

7 

873.1

1 

Grustam et 

al. (2018) 

Monitoring cost per cycle: NYHA II 361.71 72.42 Gamma 289.3

7 

434.0

6 

Grustam et 

al. (2018) 

Monitoring cost per cycle: NYHA I 287.25 57.45 Gamma 229.8

0 

344.7

1 

Grustam et 

al. (2018) 

Indirect Costs          

Productivity loss hHF 2758.04 551.61 Gamma 2206.

43 

3309.

65 

Assumption, 

Econ. 

Evaluation 

guideline 

ZiN [12] 

Productivity loss CV-Death 7033.01 1406.60 Gamma 5626.

41 

8439.

61 

Friction 

method 

Productivity loss AC-mortality 7033.01 1406.60 Gamma 5626.

41 

8439.

61 

Friction 

method 

Unrelated medical costs monthly 504.91 100.98 Gamma 403.9

3 

605.9

0 

iMTA PAID 

tool 3.0[15] 

Unrelated medical costs Death 44075.1

5 

8815.03 Gamma 35260

.12 

52890

.19 

iMTA PAID 

tool 3.0[15] 

   Informal care costs hHF monthly 483.11 96.62 Gamma 386.4

9 

579.7

3 

Tooth et 

al.[17] 

   Travel GP monthly 0.50 0.01 Gamma 0.40 0.60 Econ. 

Evaluation 

guideline 

ZiN; 

EMPEROR-

Preserved 

trial [5, 12] 

   Travel Specialists monthly 0.29 0.0059 Gamma 0.24 0.35 Econ. 

Evaluation 

guideline 

ZiN; 
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EMPEROR-

Preserved 

trial [5, 12] 

   Travel A&E 280.73 56.15 Gamma 224.5

9 

336.8

8 

Econ. 

Evaluation 

guideline 

ZiN; 

EMPEROR-

Preserved 

trial [5, 12] 

   Travel A&E monthly 4.83 0.97 Gamma 3.86 5.79 Econ. 

Evaluation 

guideline 

ZiN; 

EMPEROR-

Preserved 

trial [5, 12] 

Adverse Event Costs         Weighted 

resource use 

after 

adverse 

event [5, 12] 

Unit Cost - Urinary Tract Infection 22.57 4.52 Gamma 18.06 27.09 Bosmans et 

al. 2017 

Unit Cost - Genital Infection 54.39 10.88 Gamma 43.52 65.27 Van Haalen 

et al. (2014) 

Unit Cost - Acute renal failure 2081.88 416.38 Gamma 1665.

50 

2498.

26 

OpenDisData 

DBC code 

140301075 

Unit Cost - Hepatic injury 2366.37 473.28 Gamma 1893.

10 

2839.

65 

Dutch 

costing 

manual 

based on 

OpenDisData 

(weighted 

tariffs) 

Unit Cost - Volume depletion 207.37 41.47 Gamma 165.8

9 

248.8

4 

Dutch 

costing 

annual 

based on 1,5 

GP visit and 

1 ED visit for 

75% of the 

population 

Unit Cost - Hypotension 339.09 67.82 Gamma 271.2

7 

406.9

1 

OpenDisData 

DBC code 

99599002 

Unit Cost - Hypoglycemic event 461.05 92.21 Gamma 368.8

5 

553.2

7 

De Groot et 

al. (2018) 

Unit Cost - Bone fracture 2777.17 555.43 Gamma 368.8

5 

553.2

7 

Kanters et 

al. (2020) 

Unit Cost - Hyperkalemia 129.48 25.90 Gamma 103.5

9 

155.3

8 

ZIN FE-

report 

sacubitril/val
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sartan 2016 

Unit Cost - Cough 21.36 4.27 Gamma 17.09 25.63 Assumption 

– GP visit 

Unit Cost - Dizziness 21.36 4.27 Gamma 17.09 25.63 Assumption 

– GP visit 

Unit Cost - Ketoacidosis 926.92 185.39 Gamma 741.5

4 

1112.

31 

Dbatariya et 

al. 92015) 

Utility Inputs         Anker et 

al.[5] 

AE Disutility - Urinary Tract Infection -

0.03825 

0.01357 Beta -0.016 -0.069 EMPEROR 

Preserved 

AE Disutility - Genital Infection -0.038 0.008 Beta -0.024 -0.055 Sullivan 

(2016) 

AE Disutility - Acute renal failure -

0.01761 

0.01011 Beta -0.004 -0.055 EMPEROR 

Preserved 

AE Disutility - Hepatic injury -

0.05418 

0.01685 Beta -0.026 -0.092 EMPEROR 

Preserved 

AE Disutility - Volume depletion -

0.02893 

0.01366 Beta -0.009 -0.061 EMPEROR 

Preserved 

AE Disutility - Hypotension -0.025 0 Beta 0.000 0.000 Sullivan 

2016 

AE Disutility - Hypoglycemic event -0.0022 0.001 Beta -0.001 -0.005 Pollard 

2017, 

Peasgood 

2016 

AE Disutility - Bone fracture -0.1581 0.02566 Beta -0.111 -0.212 EMPEROR 

Preserved 

AE Disutility - Hyperkalemia 0 0 Beta 0.000 0.000 Entresto 

NICE 

submission 

AE Disutility - Cough -0.028 0.007 Beta -0.016 -0.043 Entresto 

NICE 

submission 

AE Disutility - Dizziness -

0.01025 

0.00697

2 

Beta -0.001 -0.028 Sullivan 

(2011) 

AE Disutility - Ketoacidosis -0.0091 0.01 Beta 0.000 -0.036 Pollard 

2017, 

Peasgood 

2016 

Health State Utility Values      Anker et 

al.[5] 

NYHA I 0.8082 0.09836 Beta 0.582 0.957  

NYHA II 0.7821 0.09682 Beta 0.566 0.937  

NYHA III 0.7056 0.09205 Beta 0.511 0.867  

Clinical Event Disutility - hHF -0.2923 0.08044 Beta -0.212 -0.373  

Health State Utility Parameters       Not 

applic

able 

Not 

applic

able 

Anker et 

al.[5] 

Intercept 0.7301 0.00918 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Sex: Male 0.01931 0.00375 Multivariate 

normal 
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Parameter 2: Age >= 65 -

0.01031 

0.00479 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Region: Asia -

0.03054 

0.01578 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Region: Latin America 0.01094 0.00502 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Region: North America -

0.00309

5 

0.00605 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Region: Other 0.01995 0.00892 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Baseline EQ-5D 

(standardized) 

0.09629 0.00228 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: HF: Ischemic cause 0 0.00000 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: NYHA III / IV 0.02051 0.00543 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: NYHA II 0.07641 0.00488 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: NYHA I 0.1026 0.00646 Multivariate 

normal 

   

Time since hHF: <1 month -

0.06899 

0.01434 Multivariate 

normal 

   

Time since hHF: 1 - <2 months -

0.05967 

0.01693 Multivariate 

normal 

   

Time since hHF: 2 - <4 months -

0.03797 

0.01257 Multivariate 

normal 

   

Time since hHF: 4 - <12 months -

0.01097 

0.00906 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Baseline heart rate 

(standardized) 

-

0.00414

9 

0.00183 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Baseline eGFR >= 60 0.01529 0.00373 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Race: White 0 0.00000 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Race: Asian 0.03428 0.01471 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Race: Black -

0.01088

051 

0.00905 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Race: Multiple -

0.01396 

0.00926 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Race: Native 0.03081 0.01075 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Race: Pacific 0.01206 0.02481 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Race: Unknown 0.05465 0.1048 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Baseline BMI (standardized) -

0.00591

0 

0.02418 Multivariate 

normal 

   

Parameter 2: Prior atrial fibrillation or 

flutter 

0.00947

9 

0.00948

0 

Multivariate 

normal 
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Abbreviations: A&E, accident and emergency; AC, all-cause; ACEi, angiotensin converting enzyme inhibitor; 

AE, adverse event; ARB, angiotensin II receptor blocker; BB, beta blocker; CV, cardiovascular; eGFR, 

estimated glomerular filtration rate; GP, general practitioner; HF, heart failure; hHF, heart failure 

hospitalization; IVA, ivabradine; NYHA, New York Heart Association; SE, standard error SoC, standard of 

care, Tx, treatment  

6.6 Variabelenselectie voor vergelijkingen 
 
De analyses van overlijden, ziekenhuisopname voor HF en utiliteiten omvatten het 
fitten van een reeks parametrische overlevingsmodellen en generalized linear 
modellen met verschillende variabelen die als predictor werden gebruikt. Variabelen 
werden als volgt geselecteerd: 

1. Univariate selection: elke potentiele predictor werd afzonderlijk aan het 
kernmodel toegevoegd, waarvan degenen die statistisch significant waren 
op het 10%-niveau, werden behouden 

2. Multivariate backward selection: alle predictors uit stap 1 die werden 
behouden, werden tegelijkertijd in het model gefit en een backward 
eliminatie proces werd toegepast om de niet-invloedrijke predictors te 
verwijderen op het 10%-significantieniveau, totdat alleen significante 
variabelen overbleven. 

3. Multivariate forward selection: Predictors die in stap 1 waren uitgesloten, 
werden 1 voor 1 in het resulterende model van stap 2 geïntroduceerd. 
Degene met de laagste p-waarde werd behouden. Dit proces werd herhaald 
totdat geen herintroduceerde predictor significant leek op het 10% niveau. 

4. Final selection; het resulterende model uit stap 3 werd gefinaliseerd door 
predictors te verwijderen die statistische significantie hadden verloren op 
het 10% niveau na het opnieuw opnemen van predictors op stap 3. 

 
Nadat het 4-stappen proces was voltooid en er een ‘baseline model’ was ontwikkeld, 
werden tijd variërende KCCQ-CSS/NYHA-predictors toegevoegd, waardoor twee 
nieuwe modelversies werden geproduceerd: 

- Één met KCCQ-CSS als tijd variërende gezondheidstoestand predictor 
- Één met NYHA als tijd variërende gezondheidstoestand predictor 

Behandelarm variabelen waren in deze stap vrijgesteld van verwijdering, maar 
alleen in het geval van de sterfte en ziekenhuisopname voor HF analyses. Voor de 
sterfteanalyses alleen werd een extra laatste stap toegepast dat de niveaus van de 
voorspellende factoren samenvoegde die statistisch niet significant waren op het 
10%-niveau. 

6.7 Ziekenhuisopname voor HF 
 
In de placebo arm van de EMPEROR-Preserved studie werden 540 
ziekenhuisopnames voor HF geobserveerd, wat overeenkomt met een rate 
(frequentie) van 8,5 ziekenhuisopnames per 100 persoonsjaren van observatie. In 
de empagliflozine arm werden 407 ziekenhuisopnames voor HF geobserveerd, wat 
overeenkomt met een rate (frequentie) van 6,38 ziekenhuisopnames per 100 
persoonsjaren, zie de figuren hieronder. De registratiehouder geeft aan dat de rates 
tussen de twee behandelarmen een grotere differentiatie vertonen aan het begin 
van de follow-up. Echter, na de 10-maanden tijdspunt lijken de rates echter met 
elkaar verweven te raken en vergelijkbaar te worden. Gebaseerd hierop is de 
registratiehouder in de analyses uitgegaan van een constante rate, wat inhoudt dat 
tijd niet als een predictor werd meegenomen in de base case analyse. Het 
Zorginstituut kan zich niet vinden in deze redenering. Immers, de figuren laten zien 
dat het effect van empagliflozine van voorbijgaande aard is en daarom is een 
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tijdsafhankelijk model dus juist op zijn plaats. 
 

 
 
Predictiemodellen 
De rates van ziekenhuisopnames voor HF werden gemodelleerd m.b.v. een Poisson 
GEE met behandeling en een uitgebreide lijst van predictors. Het resulterende 
baseline model is weergegeven in Tabel 35 hieronder. De registratiehouder 
concludeert dat behandeling statistisch significant is op het 5%-niveau. 
 
Tabel 35. Baseline model ziekenhuisopnames voor HF - Poisson GEE 

Predictors Estimate SE p-value 

Intercept -9.118 0.325 <0.001 

Empagliflozin 10mg (ref: placebo) -0.269 0.095 0.005 

Male (ref: female) 0.217 0.098 0.027 

CRT (ref: no CRT) 0.944 0.487 0.053 

Type II diabetes (ref: no 
diabetes) 

0.351 0.101 <0.001 

eGFR ≥ 60 (ref: eGFR < 60) -0.269 0.106 0.011 

Race (ref: white) 

Asian -0.391 0.400 0.329 

Black 0.011 0.223 0.960 

Multiple -0.052 0.361 0.885 

Native 0.130 0.254 0.610 

Pacific -0.330 0.626 0.598 

Unknown -35.936 0.881 <0.001 

Region (ref: Europe) 

Latin America -0.045 0.149 0.763 

North America 0.240 0.141 0.089 

Asia 0.942 0.422 0.026 

Other 0.469 0.175 0.008 

Baseline KCCQ-CSS quartile (ref: Q4 [88, 100] 

Q3 [74, 88) 0.280 0.156 0.072 

Q2 [55.7, 74) 0.301 0.156 0.054 

Q1 [0, 55.7) 0.626 0.156 <0.001 

NT-proBNP (log-scale) 0.567 0.054 <0.001 

Prior HF (ref: no prior HF) 0.953 0.103 <0.001 

Prior atrial fibrillation or flutter (ref: no) 

Yes -0.179 0.104 0.086 

Unknown -35.598 0.405 <0.001 

Time since HF diagnosis (ref: 0-1 years) 

1-5 years 0.495 0.130 <0.001 

5+ years 0.458 0.139 0.001 

NYHA III-IV at baseline (ref: class 0.580 0.112 <0.001 
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I-II) 

ICD (ref: no ICD) 0.483 0.179 0.007 

Prior HF medication (ref: other) 

ACEI/ARB + BB – IVA -0.206 0.102 0.044 

ARNI + BB - IVA -0.035 0.343 0.918 

Abbreviations: ACEI, angiotensin converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin II receptor blocker; ARNI, 

angiotensin receptor neprilysin inhibitor; BB, beta blocker; CRT, cardiac resynchronization therapy; eGFR, 

estimated glomerular filtration rate; HF, heart failure; ICD, implantable cardioverter-defibrillator; IVA, 

ivabradine; KCCQ-CSS, Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Clinical Summary Score; NYHA, New 

York Heart Association; SE, standard error 

 
Vervolgens zijn tijd variërende KCCQ-CCS/NYHA gezondheidstoestanden apart 
toegevoegd als predictors aan het bovengenoemde model. Na een laatste 
opschoning van alle variabelen die niet meer significant waren, werden twee nieuwe 
modellen herleid; zie Tabel 36. 
 
Tabel 36. Ziekenhuisopname voor HF predictiemodellen, Poisson GEE 

Formulation  NYHA time-varying health 
states 

Predictors   Estimate p-value 

Intercept   -8.455 <0.001 

Empagliflozin 10mg (ref: 
placebo) 

  -0.247 0.009 

Male (ref: female)   0.222 0.021 

CRT (ref: no CRT)   0.862 0.075 

Type II diabetes (ref: no 
diabetes) 

  0.362 <0.001 

eGFR ≥ 60 (ref: eGFR < 
60) 

  -0.258 0.016 

Region (ref: Europe) 

Latin America   0.151 0.266 

North America   0.266 0.053 

Asia   0.641 <0.001 

Other   0.475 0.009 

Baseline KCCQ-CSS quartile (ref: Q4 [88, 100] 

Q3 [74, 88)   0.248 0.111 

Q2 [55.7, 74)   0.262 0.092 

Q1 [0, 55.7)   0.553 <0.001 

NT-proBNP (log-scale)   0.533 <0.001 

Prior HF (ref: no prior HF)   0.931 <0.001 

Time since HF diagnosis (ref: 0-1 years) 

1-5 years   0.456 <0.001 

5+ years   0.404 0.002 

NYHA III-IV at baseline 
(ref: class I-II) 

  0.241 0.078 

ICD (ref: no ICD)   0.450 0.012 

Prior HF medication (ref: other) 

ACEI/ARB + BB – IVA   -0.170 0.090 

ARNI + BB - IVA   -0.064 0.855 

Updated KCCQ-CSS quartile (ref: Q1 [0, 55.7)) 

Q2 [55.7, 74)   - - 

Q3 [74, 88)   - - 

Q4 [88, 100]   - - 
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Updated NYHA class (ref: class III-IV) 

II   -0.639 <0.001 

I   -1.135 <0.001 

Abbreviations: ACEI, angiotensin converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin II receptor blocker; ARNI, 

angiotensin receptor neprilysin inhibitor; BB, beta blocker; CRT, cardiac resynchronization therapy; eGFR, 

estimated glomerular filtration rate; HF, heart failure; ICD, implantable cardioverter-defibrillator; IVA, 

ivabradine; KCCQ-CSS, Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Clinical Summary Score; NYHA, New 

York Heart Association; SE, standard error 

 
Eenvoudige modellen 
Naast de bovenstaande uitgebreide modellen werden ook eenvoudige modellen 
geconstrueerd die alleen behandeling en tijdsafhankelijke gezondheidstoestanden 
als predictors behielden. Modellen die NYHA-klassen als predictor gebruikten, 
werden gefit op de ITT-populatie van de EMPEROR-Preserved studie. 
 
Tabel 37. Eenvoudig predictiemodel ziekenhuisopname voor HF, Poisson GEE 

Population ITT 

Predictors 

Intercept -4.042 

Empagliflozin 10mg (ref: placebo) -0.241 

Updated NYHA class (ref: class III-IV) 

II -1.145 

I -1.788 

Abbreviations: ITT, intention-to-treat; NYHA, New York Heart Association 

6.8 Mortaliteitsanalyse 
 

6.8.1 Totale mortaliteit 
Van de in totaal 5987 geanalyseerde EMPEROR-Preserved patiënten stierven er 849 
(14,2% - totale mortaliteit): 427 van de 2990 (14,3%) in de placebo arm en 422 
van de 2997 (14,1%) in de empagliflozine arm, zie Figuur 10. De registratiehouder 
concludeert hieruit een niet-significant behandeleffect, dat wordt onderbouwd door 
een hazard ratio van 0,989 (95% CI: 0,865 – 1,131), die de waarde 1 in het 95% 
betrouwbaarheidsinterval heeft. 
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Figuur 10. KM curve totale mortaliteit 
 
 
PH assumptie 
De registratiehouder rapporteert dat de Schoenfeld test niet significant is, waardoor 
de PH assumptie niet kan worden verworpen. De log-cumulatieve hazard plot toont 
echter dat de curves convergeren en elkaar uiteindelijk overlappen (zie Figuur 11). 
De registratiehouder interpreteert dit niet als een schending van de assumptie, 
maar stelt dat het behandeleffect klein is en afneemt over de tijd. 
 

 
Figuur 11. Totale mortaliteit log-cumulatieve hazard plot 
 
Statistische fit 
Tabel 38 hieronder geeft een overzicht van de AIC en BIC waarden per distributie op 
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de totale mortaliteit. De registratiehouder concludeert hieruit dat de Weibull 
distributie de beste fit vertoont. ZIN merkt op dat dit alleen het geval is bij de joint 
fits. Bij de losse fits geldt dat de Gompertz distributie de beste statistische fit is voor 
de placebo arm en de log-logistische distributie voor de empagliflozine arm. 
 
Tabel 38. Statistische fit totale mortaliteit 
Formulation Placebo arm Empagliflozin 10mg 

arm 
Joint arms 

Model AIC BIC AIC BIC AIC BIC 

Exponential 8206.7 8212.7 8120.7 8126.7 16327.4 16340.8 

Weibull (PH) 8165.7 8177.7 8079.1 8091.1 16242.8 16262.9 

Gompertz 8156.4 8168.4 8093.0 8105.0 16248.9 16269.0 

Log-normal 8213.2 8225.2 8081.3 8093.3 16294.3 16314.4 

Log-logistic 8170.3 8182.3 8078.3 8090.3 16246.6 16266.7 

Gen. gamma 8164.0 8182.0 8079.3 8097.3 16242.7 16269.5 

Abbreviations: AIC, Akaike Information Criterion; BIC, Bayesian Information Criterion; PH, proportional 

hazards 

 
Een overzicht van de overlevingsschattingen per distributie is weergegeven in Tabel 
39. De registratiehouder concludeert hieruit dat de log-normal en log-logistic 
distributies onwaarschijnlijk hoge gemiddelde overlevingsschattingen opleveren. 
Verder geeft de registratiehouder aan dat het exponentiele model constante hazards 
impliceert, wat niet aannemelijk lijkt voor de totale mortaliteit van een populatie 
van gemiddeld 72 jaar. De overgebleven distributies die vervolgens nog gekozen 
zouden kunnen worden zijn de Weibull, Gompertz en generalized gamma distributie. 
 
Tabel 39. Overlevingsschattingen per distributie 

Formulation Placebo arm Empagliflozin 
10mg arm 

Joint –  Placebo 
arm 

Joint – 
Empagliflozin 
arm 

Estimate Median Mean Median Mean Median Mean Median Mean 

Exponential 10.4 15.0 10.5 15.2 10.4 15.0 10.5 15.2 

Weibull (PH) 7.0 8.3 7.0 8.4 7.0 8.3 7.0 8.4 

Gompertz 5.1 5.0 5.6 5.5 5.3 5.2 5.4 5.2 

Log-normal 12.7 45.4 11.2 33.4 11.9 38.8 12.1 40.2 

Log-logistic 8.1 22.3 8.1 21.8 8.1 22.0 8.1 22.1 

Gen. 
gamma 

6.1 6.1 8.4 13.0 6.2 6.4 6.3 6.4 

Abbreviations: PH, proportional hazards 

 
Vervolgens is er visueel gekeken naar de overlevingsschattingen per distributie, 
zoals weergegeven in de figuren hieronder. De onderste blauwe lijn geeft de 
Gompertz distributie weer, de grijze lijn geeft de generalized gamma distributie 
weer en de groene lijn de Weibull distributie. 
 



DEFINITIEF | Farmaco-economisch rapport voor empagliflozine (Jardiance®) bij de behandeling van symptomatisch 

chronisch hartfalen met een linkerventrikelejectiefractie >40%’ | 16 januari 2023 

 

2022026382 Pagina 75 van 88 

 

 

  
 
Gebaseerd op alle bovenstaande overwegingen heeft de registratiehouder gekozen 
voor de Weibull distributie in de base case. 
 
Predictiemodel totale mortaliteit 
De lijst met predictors (waarvan de selectie eerder is beschreven in Appendix 6.6) 
werd gefit op het joint arm Weibull model voor totale mortaliteit met behandeling 
als een vaste predictor, voordat tijd variërende KCCQ-CCS/NYHA 
gezondheidstoestanden werden toegevoegd. Het resulterende baseline model is 
weergegeven in Tabel 40. Behandeling heeft geen statistisch significant effect. 
 
Tabel 40. Baseline model totale mortaliteit 

Predictors Estimate 95% LCL 95% UCL SE p-value 

Distribution parameters (Weibull) 

Shape 1.733 1.644 1.827 0.047 <0.001 

Scale 0.00000005 0.00000002 0.0000001 0.00000002 0.038 

Empagliflozin 10mg 
(ref: placebo) 

-0.006 -0.029 0.017 0.012 0.599 

Prior atrial fibrillation or flutter (ref: no) 

Yes -0.268 -0.307 -0.229 0.020 <0.001 

Unknown -9.578 -235.162 216.006 115.096 0.934 

Type II diabetes (ref: 
no diabetes) 

0.146 0.121 0.172 0.013 <0.001 

eGFR ≥ 60 (ref: eGFR 
< 60) 

-0.239 -0.272 -0.206 0.017 <0.001 

Age ≥ 65 (ref: age < 
65) 

0.427 0.348 0.505 0.040 <0.001 

Male (ref: female) 0.518 0.491 0.546 0.014 <0.001 

Race (ref: white) 

Asian -0.587 -1.171 -0.003 0.298 0.049 

Black 0.213 -0.098 0.525 0.159 0.180 

Multiple -0.511 -1.095 0.074 0.298 0.087 

Native -0.169 -0.576 0.238 0.208 0.416 

Pacific -0.033 -1.021 0.955 0.504 0.947 
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Unknown 2.911 0.913 4.908 1.019 0.004 

Region (ref: Europe) 

Latin America 0.457 0.333 0.580 0.063 <0.001 

North America -0.184 -0.391 0.022 0.105 0.079 

Asia -0.066 -0.724 0.593 0.336 0.845 

Other 0.445 0.127 0.764 0.163 0.006 

Baseline KCCQ-CSS quartile (ref: Q4 [88, 100]) 

Q3 [74, 88) 0.194 -0.001 0.390 0.100 0.051 

Q2 [55.7, 74) 0.257 0.047 0.467 0.107 0.016 

Q1 [0, 55.7) 0.181 -0.069 0.431 0.127 0.156 

NT-proBNP (log-scale) 0.477 0.435 0.518 0.021 <0.001 

Prior HF (ref: no prior 
HF) 

0.163 0.092 0.233 0.036 <0.001 

BMI (standardized) -0.078 -0.100 -0.055 0.012 <0.001 

Time since HF diagnosis (ref: 0-1 years) 

1-5 years 0.184 0.013 0.356 0.087 0.035 

5+ years 0.247 0.061 0.434 0.095 0.009 

NYHA III-IV at 
baseline (ref: class I-
II) 

0.306 0.262 0.350 0.022 <0.001 

Heart rate 
(standardized) 

0.091 0.068 0.113 0.012 <0.001 

EQ-5D-3L 
(standardized) 

-0.180 -0.210 -0.149 0.015 <0.001 

CRT (ref: no CRT) 1.280 0.469 2.092 0.414 0.002 

Prior HF medication (ref: other) 

ACEI/ARB + BB – 
IVA 

-0.160 -0.206 -0.113 0.024 <0.001 

ARNI + BB - IVA -0.307 -0.975 0.360 0.341 0.367 

Abbreviations: ACEI, angiotensin converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin II receptor blocker; ARNI, 

angiotensin receptor neprilysin inhibitor; BB, beta blocker; CRT, cardiac resynchronization therapy; eGFR, 

estimated glomerular filtration rate; HF, heart failure; ICD, implantable cardioverter-defibrillator; IVA, 

ivabradine; KCCQ-CSS, Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Clinical Summary Score; NYHA, New 

York Heart Association; SE, standard error 
 
Vervolgens zijn tijd variërende KCCQ-CCS/NYHA gezondheidstoestanden apart 
toegevoegd als predictors aan het bovengenoemde model. Na een laatste 
opschoning van alle variabelen die niet meer significant waren, werden twee nieuwe 
modellen herleid, zie Tabel 41. 
 
Tabel 41. Totale mortaliteit predictiemodellen, Weibull distributie 

Formulation KCCQ-CSS time-varying 
health states 

NYHA time-varying health 
states 

Predictors Estimate p-value Estimate p-value 

Distribution parameters (Weibull) 

Shape 1.737 <0.001 1.753 <0.001 

Scale 0.00000007 0.035 0.0000001 0.033 

Empagliflozin 10mg (ref: 
placebo) 

0.012 0.867 0.032 0.665 

Prior atrial fibrillation or flutter (ref: no, unknown) 

Yes -0.260 0.002 -0.263 0.002 

Type II diabetes (ref: no 
diabetes) 

0.132 0.086 0.145 0.059 
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eGFR ≥ 60 (ref: eGFR < 
60) 

-0.205 0.010 -0.234 0.003 

Age ≥ 65 (ref: age < 65) 0.422 <0.001 0.392 <0.001 

Male (ref: female) 0.549 <0.001 0.497 <0.001 

Race (ref: white, black, native, pacific) 

Asian -0.521 <0.001 -0.547 <0.001 

Multiple -0.545 0.065 -0.553 0.061 

Unknown 2.868 0.005 2.768 0.006 

Region (ref: Europe, North America, Asia) 

Latin America 0.543 <0.001 0.608 <0.001 

Other 0.538 <0.001 0.557 <0.001 

NT-proBNP (log-scale) 0.461 <0.001 0.463 <0.001 

Prior HF (ref: no) 0.160 0.070 - - 

BMI (standardized) -0.100 0.016 -0.097 0.019 

Time since HF diagnosis (ref: 0-1 years) 

1-5 years 0.173 0.078 - - 

5+ years 0.225 0.033 - - 

NYHA III-IV at baseline 
(ref: class I-II) 

0.241 0.006 - - 

Heart rate (standardized) 0.091 0.014 0.099 0.008 

EQ-5D-3L (standardized) -0.111 0.005 -0.172 <0.001 

CRT (ref: no CRT) 1.335 0.001 1.419 0.001 

Updated KCCQ-CSS quartile (ref: Q1 [0, 55.7)) 

Q2 [55.7, 74) -0.203 0.042 - - 

Q3 [74, 88) -0.447 <0.001 - - 

Q4 [88, 100] -0.696 <0.001 - - 

Updated NYHA class (ref: class III-IV) 

II - - -0.911 <0.001 

I - - -1.199 <0.001 

Abbreviations: eGFR, estimated glomerular filtration rate; HF, heart failure; KCCQ-CSS, Kansas City 

Cardiomyopathy Questionnaire Clinical Summary Score; NYHA, New York Heart Association; SE, standard 

error 
 
In het economisch model is aangenomen dat behandeling geen effect heeft op de 
totale mortaliteit. 
 
Eenvoudige modellen 
Naast de bovenstaande uitgebreide modellen zijn ook eenvoudige modellen 
geconstrueerd die alleen behandeling en tijdsafhankelijke gezondheidstoestanden 
als predictors behielden. Modellen die NYHA-klassen als predictor gebruikten, 
werden gefit op de ITT-populatie van de EMPEROR-Preserved studie. Ook hier was 
de Weibull distributie gekozen. 
 
Tabel 42. Eenvoudig totale mortaliteit predictiemodel – NYHA 
gezondheidstoestanden 

Population ITT 

Distribution parameter (Weibull) 

Shape 1.386 

Scale 0.00003 

Empagliflozin 10mg (ref: placebo) 0.025 

Updated NYHA class (ref: class III-IV) 

II -1.010 

I -1.255 
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Abbreviations: ITT, intention-to-treat; NYHA, New York Heart Association 

 
Het lijkt alsof het eenvoudige totale mortaliteitspredictiemodel is toegepast in Excel 
(zie sheet ‘Risk equations -storage’ bijvoorbeeld cel F133, welke de bron is van de 
waarden in de ‘Actieve Risk Equations’ sheet). 

6.8.2 CV-gerelateerde mortaliteit 
 
Van de in totaal 5987 geanalyseerde EMPEROR-Preserved-patiënten stierven 463 
(7,7%) aan cardiovasculaire oorzaken: 244 van de 2990 (8,2%) in de placebo arm 
en 219 van de 2997 (7,3%) in de empagliflozine arm, zie Figuur 12. De 
registratiehouder concludeert hieruit een niet-significant behandeleffect op het 5% 
niveau, met een hazard ratio van 0,898 (95% CI: 0,748 – 1,078). 
 

 
Figuur 12. KM curve CV-gerelateerde mortaliteit 
 
PH assumptie 
De registratiehouder rapporteert dat de Schoenfeld test niet significant is, maar dat 
de log-cumulatieve hazard plot toont dat de curves convergeren en elkaar 
uiteindelijk overlappen (zie Figuur 13). Ook hier interpreteert de registratiehouder 
dit niet als een schending van de PH assumptie, maar stelt deze dat het 
behandeleffect klein is en afneemt over de tijd. 
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Figuur 13. CV-gerelateerde mortaliteit log-cumulatieve hazard plot 
 
Statistische fit 
Tabel 43 hieronder geeft een overzicht van de AIC en BIC waarden per distributie op 
de CV-gerelateerde mortaliteit. De registratiehouder concludeert hieruit dat de 
Weibull distributie de beste fit vertoont. Ook hier geldt volgens het Zorginstituut dat 
deze conclusie alleen geldt voor de joint fits; de Gompertz distributie toont de beste 
statistische fit voor de placebo arm en de log-normale distributie voor de 
empagliflozine arm. 
 
Tabel 43. Statistische fit CV-gerelateerde mortaliteit 
 Placebo arm Empagliflozin 10mg 

arm 
Joint arms 

Model AIC BIC AIC BIC AIC BIC 

Exponential 4963.5 4969.5 4502.6 4508.6 9466.1 9479.4 

Weibull (PH) 4956.7 4968.7 4495.9 4507.9 9450.6 9470.7 

Gompertz 4953.5 4965.5 4500.6 4512.7 9453.0 9473.1 

Log-normal 4973.7 4985.7 4492.5 4504.5 9464.7 9484.8 

Log-logistic 4957.8 4969.8 4495.4 4507.4 9451.2 9471.3 

Gen. gamma 4957.8 4975.8 4494.5 4512.5 9452.2 9479.0 

Abbreviations: AIC, Akaike Information Criterion; BIC, Bayesian Information Criterion; PH, proportional 

hazards 

 
Een overzicht van de schattingen per distributie is weergegeven in Tabel 44. Ook 
hier concludeert de registratiehouder dat de log-normal en log-logistic distributies 
onwaarschijnlijk hoge gemiddelde CV-gerelateerde mortaliteitsschattingen 
opleveren. Verder geeft de registratiehouder aan dat het exponentiele model ook 
niet mogelijk is vanwege de constante hazards assumptie. Hierdoor blijven ook hier 
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alleen de Weibull, Gompertz en generalized gamma distributie over. ZIN merkt op 
dat de CV-gerelateerde overlevingsschattingen veel hoger zijn dan de totale 
mortaliteitsschattingen (zie Tabel 39, Appendix 6.8.1). Volgens de registratiehouder 
is dit te verwachten omdat dit een oorzaakspecifieke mortaliteitsschatting betreft.  
 
Tabel 44. CV-mortaliteitsschattingen per distributie 

Formulation Placebo arm Empagliflozin 
10mg arm 

Joint –  Placebo 
arm 

Joint – 
Empagliflozin 
arm 

Estimate Median Mean Median Mean Median Mean Median Mean 

Exponential 18.2 26.2 20.2 29.2 18.2 26.2 20.2 29.2 

Weibull 
(PH) 

12.8 16.4 13.8 17.6 12.8 16.2 14.0 17.8 

Gompertz 7.6 7.4 9.9 9.8 8.3 8.2 8.7 8.5 

Log-normal 33.8 226.0 32.2 177.5 31.5 192.4 35.1 295.5 

Log-logistic 16.0 73.6 17.2 76.2 15.9 71.8 17.4 78.4 

Gen. 
gamma 

10.8 11.6 29.6 127.1 10.6 11.0 11.6 10.8 

Afkortingen: PH, proportional hazards 

 
Vervolgens is er visueel gekeken naar de overlevingsschattingen per distributie, 
zoals weergegeven in de figuren hieronder. Ook hier geeft de onderste blauwe lijn 
de Gompertz distributie weer, de grijze lijn geeft de generalized gamma distributie 
weer en de groene lijn de Weibull distributie. 
 

  

  
 
Gebaseerd op alle bovenstaande overwegingen heeft de registratiehouder gekozen 
voor de Weibull distributie in de base case. 
 
Predictiemodel CV-gerelateerde mortaliteit 
De lijst met predictors (waarvan de selectie eerder is beschreven in 6.6) werd gefit 
op het joint arm Weibull model voor totale mortaliteit met behandeling als een vaste 
predictor, voordat tijd variërende KCCQ-CCS/NYHA gezondheidstoestanden werden 
toegevoegd. Het resulterende baseline model is weergegeven in Tabel 45. Ook hier 
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heeft behandeling geen statistisch significant effect. 
 
Tabel 45. Baseline model CV-gerelateerde mortaliteit 

Predictors Estimate 95% LCL 95% UCL SE p-value 

Distribution parameters (Weibull) 

Shape 1.547 1.415 1.690 0.070 <0.001 

Scale 0.00000004 0.00000001 0.0000001 0.00000002 0.096 

Empagliflozin 10mg 
(ref: placebo) 

-0.099 -0.295 0.096 0.100 0.320 

Prior atrial fibrillation or flutter (ref: no, unknown) 

Yes -0.309 -0.529 -0.088 0.112 0.006 

Age ≥ 65 (ref: age < 
65) 

0.417 0.134 0.699 0.144 0.004 

Male (ref: female) 0.409 0.198 0.621 0.108 <0.001 

Race (ref: white, unknown) 

Asian -0.114 -0.881 0.654 0.392 0.772 

Black 0.493 0.089 0.897 0.206 0.017 

Multiple -0.177 -0.930 0.577 0.385 0.646 

Native 0.399 -0.087 0.884 0.248 0.108 

Pacific -0.758 -2.724 1.208 1.003 0.450 

Region (ref: Europe) 

Latin America 0.252 -0.012 0.515 0.134 0.061 

North America -0.167 -0.490 0.157 0.165 0.313 

Asia -0.282 -1.151 0.587 0.444 0.525 

Other 0.223 -0.245 0.692 0.239 0.350 

Baseline KCCQ-CSS quartile (ref: Q4 [88, 100]) 

Q3 [74, 88) 0.320 -0.028 0.669 0.178 0.072 

Q2 [55.7, 74) 0.614 0.277 0.951 0.172 <0.001 

Q1 [0, 55.7) 0.559 0.184 0.934 0.191 0.003 

NT-proBNP (log-scale) 0.565 0.457 0.674 0.055 <0.001 

Prior HF (ref: no prior 
HF) 

0.247 0.013 0.482 0.120 0.039 

Ischemic HF (ref: no) 0.252 0.045 0.459 0.106 0.017 

Time since HF diagnosis (ref: 0-1 years) 

1-5 years 0.334 0.065 0.604 0.138 0.015 

5+ years 0.434 0.150 0.719 0.145 0.003 

EQ-5D-3L 
(standardized) 

-0.179 -0.290 -0.069 0.056 0.001 

Abbreviations: eGFR, estimated glomerular filtration rate; HF, heart failure; KCCQ-CSS, Kansas City 

Cardiomyopathy Questionnaire Clinical Summary Score; NYHA, New York Heart Association; SE, standard 

error 
 
Vervolgens zijn tijd variërende KCCQ-CCS/NYHA gezondheidstoestanden apart 
toegevoegd als predictors aan het bovengenoemde model. Na een laatste 
opschoning van alle variabelen die niet meer significant waren, werden twee nieuwe 
modellen herleid, zie Tabel 46. 
 
Tabel 46. CV-gerelateerde mortaliteit predictiemodellen, Weibull distributie 

Formulation KCCQ-CSS time-varying 
health states 

NYHA time-varying health 
states 

Predictors Estimate p-value Estimate p-value 

Distribution parameters (Weibull) 

Shape 1.555 <0.001 1.568 <0.001 
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Scale 0.00000008 0.091 0.0000001 0.094 

Empagliflozin 10mg (ref: 
placebo) 

-0.082 0.410 -0.064 0.522 

Prior atrial fibrillation or flutter (ref: no, unknown) 

Yes -0.298 0.008 -0.321 0.004 

Age ≥ 65 (ref: age < 65) 0.405 0.005 0.366 0.011 

Male (ref: female) 0.436 <0.001 0.380 <0.001 

Race (ref: white, asian, multiple, pacific, unknown) 

Black 0.444 0.026 0.449 0.024 

Native 0.500 0.043 - - 

Region (ref: Non Latin America) 

Latin America 0.366 0.003 0.498 <0.001 

Baseline KCCQ-CSS quartile (ref: Non-Q2 [55.7, 74]) 

Q2 [55.7, 74) - - 0.252 0.020 

NT-proBNP (log-scale) 0.548 <0.001 0.553 <0.001 

Prior HF (ref: no) 0.218 0.067 - - 

Ischemic HF (ref: no) 0.272 0.009 0.255 0.015 

Time since HF diagnosis (ref: 0-1 years) 

1-5 years 0.304 0.027 0.262 0.050 

5+ years 0.395 0.007 0.346 0.015 

EQ-5D-3L (standardized) -0.136 0.009 -0.203 <0.001 

Updated KCCQ-CSS quartile (ref: Q1 [0, 55.7)) 

Q2 [55.7, 74) -0.184 0.162 - - 

Q3 [74, 88) -0.578 <0.001 - - 

Q4 [88, 100] -0.978 <0.001 - - 

Updated NYHA class (ref: class III-IV) 

II - - -0.979 <0.001 

I - - -1.294 <0.001 

Abbreviations: eGFR, estimated glomerular filtration rate; HF, heart failure; KCCQ-CSS, Kansas City 

Cardiomyopathy Questionnaire Clinical Summary Score; NYHA, New York Heart Association; SE, standard 

error 
 
Eenvoudige modellen 
Naast de uitgebreide modellen hierboven beschreven, werden ook eenvoudige 
modellen geconstrueerd die alleen behandeling en tijdsafhankelijke 
gezondheidstoestanden als predictors behielden. Modellen die NYHA-klassen als 
predictor gebruikten, werden gefit op de ITT-populatie van de EMPEROR-preserved 
studie. Ook hier was de Weibull distributie gekozen. 
 
Tabel 47. Eenvoudige CV-gerelateerde mortaliteit predictiemodel – NYHA 
gezondheidstoestanden 

Population ITT 

Distribution parameter (Weibull) 

Shape 1.227 

Scale 0.00005 

Empagliflozin 10mg (ref: placebo) -0.068 

Updated NYHA class (ref: class III-IV) 

II -1.109 

I -1.338 

Afkortingen: ITT, intention-to-treat; NYHA, New York Heart Association 

 
Ook hier lijkt het alsof het eenvoudig CV-gerelateerde mortaliteit predictiemodel is 
toegepast in Excel (zie sheet ‘Risk equations -storage’ bijvoorbeeld cel F148, welke 
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de bron is van de waarden in de ‘Actieve Risk Equations’ sheet). 

6.9 Analyse staken behandeling 
 
859 (28,7%) patiënten in de placebo arm en 863 (28,8%) patiënten in de 
empagliflozine arm staakten behandeling, zie Figuur 14.  
 

 
Figuur 14. KM curve staken behandeling 
 
Tabel 48 hieronder geeft een overzicht van de AIC en BIC waarden per distributie 
weer. De registratiehouder concludeert hieruit dat de generalized gamma de beste 
overall fit vertoont, gevolgd door de Weibull en exponential distributies. 
 
Tabel 48. Statistische fit staken behandeling 
Formulation Placebo arm Empagliflozin 10mg 

arm 
Joint arms 

Model AIC BIC AIC BIC AIC BIC 

Exponential 15068.6 15074.6 15138.7 15144.8 30207.4 30220.8 

Weibull (PH) 15050.3 15062.3 15127.2 15139.2 30175.8 30195.9 

Gompertz 15068.7 15080.7 15138.9 15150.9 30205.6 30225.7 

Log-normal 15109.9 15121.9 15196.3 15208.3 30304.5 30324.6 

Log-logistic 15065.7 15077.7 15140.1 15152.1 30204.2 30224.3 

Gen. gamma 15041.3 15059.3 15121.9 15139.9 30159.4 30186.2 

Abbreviations: PH, proportional hazards 

 
Een overzicht van de schattingen per distributie is weergegeven in Tabel 49. De 
registratiehouder concludeert hieruit dat de log-normal, log-logistic en Gompertz 
distributies geen reële schattingen opleveren.  
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Tabel 49. Schattingen per distributie 

Formulation Placebo arm Empagliflozin 
10mg arm 

Joint –  Placebo 
arm 

Joint – 
Empagliflozin 
arm 

Estimate Median Mean Median Mean Median Mean Median Mean 

Exponential 4.5 6.5 4.5 6.5 4.5 6.5 4.5 6.5 

Weibull (PH) 5 8.2 4.9 7.9 5 8 5 8 

Gompertz 4.9 NE* 4.8 NE* 4.8 NE* 4.8 NE* 

Log-normal 7.5 72.4 7.3 65.2 7.3 68.3 7.4 72.3 

Log-logistic 5.9 NE* 5.7 NE* 5.8 NE* 5.8 NE* 

Gen. 
gamma 

4.4 4.9 4.4 4.8 4.4 4.9 4.4 4.9 

Abbreviations: PH, proportional hazards 

 
Vervolgens is er visueel gekeken naar de overlevingsschattingen per distributie, 
zoals weergegeven in de figuren hieronder. 
 

 
De registratiehouder heeft gebaseerd op al het bovenstaande gekozen voor de 
generalized gamma distributie in de base case. 
 
Predictiemodel staken behandeling 
Het generalized gamma model op de empagliflozine arm van de EMPEROR-
Preserved studie werd gefit met tijd variërende KCCQ-CSS/NYHA 
gezondheidstoestand predictors, welke resulteerde in de twee modellen hieronder 
(Tabel 50). 
 
Tabel 50. Staken behandeling predictiemodellen, Generalized Gamma distributie 

Formulation KCCQ-CSS time-varying 
health states 

NYHA time-varying health 
states 

Predictors Estimate p-value Estimate p-value 

Distribution parameters (generalized gamma) 

mu 7.504 <0.001 7.448 <0.001 

sigma 0.650 0.021 0.645 0.018 

Q 1.846 0.026 1.864 0.021 

Updated KCCQ-CSS quartile (ref: Q1 [0, 55.7)) 

Q2 [55.7, 74) 0.300 0.002 - - 

Q3 [74, 88) 0.427 <0.001 - - 

Q4 [88, 100] 0.757 <0.001 - - 

Updated NYHA class (ref: class III-IV) 

II - - 0.481 <0.001 

I - - 0.842 <0.001 

Afkortingen: KCCQ-CSS, Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Clinical Summary Score; NYHA, New 

York Hear Association 
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6.10 Utiliteiten analyse 
 
Zoals eerder benoemd zijn de utiliteiten gebaseerd op de EQ-5D-5L data uit de 
EMPEROR-Preserved ITT studiepopulatie. Alleen de patiënten met EQ-5D data op 
baseline en ten minste één daaropvolgend meetmoment werden meegenomen in de 
analyse. Om rekening te houden met de tijd variërende KCCQ-CSS/NYHA predictors 
in het modelleren van de utiliteiten, werden de EQ-5D en gezondheidstoestand 
datasets samengevoegd om de gezondheidstoestand van de patiënten op elk 
meetmoment van de EQ-5D te weergeven. 
Hiernaast werden twee tijd variërende predictors gecreëerd om de tijd sinds de 
meest recente ziekenhuisopname voor HF en bijwerkingen op elk EQ-5D 
meetmoment weer te geven. Voor ziekenhuisopnames voor HF was de predictor een 
factorvariabele met tijd sinds de laatste ziekenhuisopname voor HF als niveaus (≤1 
maand, 1-2 maanden, 2-4 maanden, 4-12 maanden). De referentiegroep bestond 
uit patiënten die nog geen ziekenhuisopname voor HF hadden doorgemaakt. Na 12 
maanden werden patiënten opnieuw ingedeeld in de referentiegroep, wat betekent 
dat er wordt aangenomen dat utiliteiten 1 jaar na ziekenhuisopname voor HF 
terugkeren naar het niveau van vóór de ziekenhuisopname voor HF. Een 
vergelijkbare predictor werd gecreëerd voor alle relevante bijwerkingen, om aan te 
geven of er in de afgelopen maand een bijwerking was opgetreden. De 
referentiegroep hier bestond uit patiënten die nog geen bijwerkingen hadden 
ervaren. Een maand na het optreden van een bijwerking werden patiënten opnieuw 
ingedeeld in de referentiegroep. 
 
Tabel 51 hieronder weergeeft de utiliteitendata per behandelarm en meetmoment. 
 
Tabel 51.Utiliteitendata per behandelarm en meetmoment 

Treatment arm Empagliflozin 10mg Placebo 

Visit N Mean (SD) N Mean (SD) 

Baseline 2888 0.73 (0.22) 2873 0.74 (0.21) 

Week 12 2843 0.75 (0.22) 2814 0.76 (0.21) 

Week 32 2608 0.75 (0.22) 2577 0.75 (0.22) 

Week 52 2484 0.75 (0.22) 2478 0.74 (0.22) 

Week 100 1771 0.76 (0.22) 1778 0.75 (0.23) 

Abbreviations: N, number; SD, standard deviation 

 
De effecten van ‘ziekenhuisopnames voor HF’ en ‘bijwerkingen’ werden geschat 
m.b.v. een lineair mixed effects model met een random intercept op patiëntniveau 
om rekening te houden met gecorreleerde observaties tijdens bezoeken. Eerst is 
een baseline model gefit m.b.v. patiëntkenmerken als predictors (Tabel 52). 
 
Tabel 52. Baseline mixed-effects utiliteitenmodel 

Predictors Estimate SE p-value 

Intercept 0.771 0.008 <0.001 

Empagliflozin 10mg (ref: 
placebo) 

0.007 0.004 0.036 

Baseline EQ-5D-3L 
(standardized) 

0.100 0.002 <0.001 

Prior CAD (ref: no) -0.007 0.004 0.095 

eGFR ≥ 60 (ref: eGFR < 60) 0.019 0.004 <0.001 

Age ≥ 65 (ref: age < 65) -0.016 0.005 0.001 

Male (ref: female) 0.018 0.004 <0.001 

Race (ref: white) 

Asian 0.053 0.015 <0.001 
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Black -0.010 0.009 0.290 

Multiple -0.014 0.013 0.268 

Native 0.028 0.011 0.010 

Pacific 0.004 0.024 0.865 

Unknown 0.030 0.104 0.777 

Region (ref: Europe) 

Latin America 0.020 0.005 <0.001 

North America -0.004 0.006 0.505 

Asia -0.045 0.016 0.004 

Other 0.011 0.009 0.202 

Baseline KCCQ-CSS quartile (ref: Q4 [88, 100] 

Q3 [74, 88) -0.033 0.005 <0.001 

Q2 [55.7, 74) -0.061 0.005 <0.001 

Q1 [0, 55.7) -0.110 0.007 <0.001 

Prior atrial fibrillation or flutter (ref: no) 

Yes 0.007 0.004 0.063 

Unknown -0.105 0.053 0.049 

BMI (standardized) -0.007 0.002 0.001 

NYHA III-IV at baseline (ref: 
class I-II) 

-0.017 0.005 0.001 

Heart rate (standardized) -0.004 0.002 0.028 

Prior HF medication (ref: other) 

ACEI/ARB + BB – IVA 0.010 0.004 0.013 

ARNI + BB - IVA 0.015 0.014 0.280 

Abbrevations: ACEI, angiotensin converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin II receptor blocker; ARNI, 

angiotensin receptor neprilysin inhibitor; BB, beta blocker; CRT, cardiac resynchronization therapy; eGFR, 

estimated glomerular filtration rate; HF, heart failure; ICD, implantable cardioverter-defibrillator; IVA, 

ivabradine; KCCQ-CSS, Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Clinical Summary Score; NYHA, New 

York Heart Association; SE, standard error 
 
Vervolgens zijn predictors, die het optreden van ‘ziekenhuisopnames voor HF’ en 
‘bijwerkingen’ aangeven, gefit op het baseline model. Van de EMPEROR-Preserved 
patiënten hadden in totaal hadden 270 (4,5%) leverbeschadiging (HI), 540 (9%) 
urineweginfecties (UTI), 89 (1,5%) genitale infecties (GI), 642 (10,7%) 
volumedepletie (VD), 260 (4,3%) botbreuken (BF), 747 (12,5%) acuut nierfalen 
(RF), 151 (2,5%) hypoglykemie (HG) en 94 (1,6%) ketoacidose. Predictors die in de 
tijd variërende KCCQ-CSS/NYHA gezondheidstoestanden aangeven, werden ook op 
het model gefit, waardoor twee nieuwe modelversies werden gecreëerd. Na een 
laatste ‘trimming’ van predictors die statistische significantie hadden verloren, 
werden de modellen gefinaliseerd (zie Tabel 53). 
 
Tabel 53. Mixed-effects utiliteitenmodellen 

Formulation KCCQ-CSS time-varying 
health states 

NYHA time-varying health 
states 

Predictors Estimate p-value Estimate p-value 

Intercept 0.605 <0.001 0.704 <0.001 

Baseline EQ-5D-3L 
(standardized) 

0.088 <0.001 0.099 <0.001 

eGFR ≥ 60 (ref: eGFR < 
60) 

0.010 0.001 0.016 <0.001 

Age ≥ 65 (ref: age < 65) -0.012 0.003 -0.014 0.002 

Male (ref: female) 0.011 <0.001 0.018 <0.001 

Race (ref: white) 
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Asian 0.028 0.027 0.050 <0.001 

Black -0.005 0.561 -0.011 0.230 

Multiple -0.014 0.206 -0.016 0.225 

Native 0.016 0.085 0.032 0.003 

Pacific 0.003 0.885 0.006 0.812 

Unknown 0.017 0.854 0.043 0.677 

Region (ref: Europe) 

Latin America 0.006 0.160 0.013 0.010 

North America -0.001 0.780 -0.003 0.615 

Asia -0.032 0.020 -0.042 0.007 

Other 0.009 0.241 0.011 0.208 

Baseline KCCQ-CSS quartile (ref: Q4 [88, 100] 

Q3 [74, 88) - - -0.031 <0.001 

Q2 [55.7, 74) - - -0.055 <0.001 

Q1 [0, 55.7) - - -0.101 <0.001 

Prior atrial fibrillation or flutter (ref: no) 

Yes 0.009 0.007 0.010 0.008 

Unknown -0.080 0.086 -0.096 0.067 

BMI (standardized) -0.005 0.003 -0.006 0.002 

NYHA III-IV at baseline 
(ref: class I-II) 

- - 0.015 0.003 

Heart rate (standardized) - - -0.004 0.038 

Prior HF medication (ref: other) 

ACEI/ARB + BB – IVA - - 0.008 0.046 

ARNI + BB - IVA - - 0.016 0.240 

Treatment-emergent AE in prior month (ref: no event in prior month) 

HI -0.042 0.008 -0.056 0.001 

UTI -0.040 0.002 -0.037 0.005 

GI 0.080 0.015 0.070 0.040 

VD -0.026 0.044 -0.031 0.019 

BF -0.156 <0.001 -0.165 <0.001 

RF -0.013 0.188 -0.014 0.148 

HG 0.015 0.474 0.019 0.385 

KA 0.017 0.539 0.003 0.903 

hHF events in prior year (ref: no hHF events in prior year) 

hHF in past 0-1 
months 

-0.047 <0.001 -0.079 <0.001 

hHF in past 1-2 
months 

-0.058 <0.001 -0.065 <0.001 

hHF in past 2-4 
months 

-0.042 <0.001 -0.047 <0.001 

hHF in past 4-12 
months 

-0.018 0.031 -0.019 0.031 

Updated KCCQ-CSS quartile (ref: Q1 [0, 55.7)) 

Q2 [55.7, 74) 0.094 <0.001 - - 

Q3 [74, 88) 0.165 <0.001 - - 

Q4 [88, 100] 0.219 <0.001 - - 

Updated NYHA class (ref: class III-IV) 

II - - 0.069 <0.001 

I - - 0.101 <0.001 

Abbreviations: ACEI, angiotensin converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin II receptor blocker; ARNI, 

angiotensin receptor neprilysin inhibitor; BB, beta blocker; BF, bone fracture; eGFR, estimated glomerular 

filtration rate; GI, genital infection; HF, heart failure; hHF, heart failure hospitalization; HG, hypoglycaemia; 
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HI, hepatic injury, IVA, ivabradine; KA, ketoacidosis; KCCQ-CSS, Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire 

Clinical Summary Score; NYHA, New York Heart Association; RF, renal failure; SE, standard error, UTI, 

urinary tract infection; VD, volume depletion 
 
Behandeling werd uit beide modellen verwijderd omdat het niet statistisch 
significant was. De registratiehouder benoemt dat de modellen met de NYHA 
gezondheidstoestanden als predictor meer baseline predictors bevatten vergeleken 
met de KCCQ-CSS modellen, waaruit de registratiehouder suggereert dat NYHA 
klassen minder gevoelig zijn voor variatie in de utiliteiten t.o.v. de KCCQ-CSS. 
 
De registratiehouder benoemt verder dat botbreuken de grootste negatieve impact 
op de kwaliteit van leven heeft t.o.v. andere bijwerkingen en ziekenhuisopnames 
voor HF. GI, HG en KA resulteerden positieve coëfficiënten, wat implausibel is maar 
volgens de registratiehouder alleen problematisch voor GI omdat die statistisch 
significant is op het 5% niveau.  
 
Vervolgens zijn de voorspelde EQ-5D-3L waarden van deze modellen vergeleken 
met de waargenomen waarden om de modellen te valideren. De registratiehouder 
concludeert hieruit dat de voorspelde en geobserveerde data goed op elkaar 
afgestemd zijn. Het Zorginstituut merkt op dat deze validatie de waarden op basis 
van het 3L Britse tarief betreft. 
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