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Geachte heer Klink, 
 
In de brief van 10 januari 2007 heeft u het CVZ verzocht om een toetsing uit te voeren 
met betrekking tot dasatinib (Sprycel®) filmomhulde tabletten 20 mg. 50 mg en 70 mg. 
De Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) heeft deze beoordeling inmiddels afgerond. 
De overwegingen hierbij treft u aan in het bijgevoegde CFH-rapport 07/07. 
 
Dasatinib is bestemd voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie in de 
chronische fase, acceleratiefase of blasten crisis, die resistent of intolerant is voor eerder 
toegediende geneesmiddelen zoals imatinib. Voorts is het middel bestemd voor de 
behandeling van Ph+ acute lymfoblasten leukemie en lymfoïde blasten chronische 
myeloïde leukemie die resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 
geneesmiddelen. 
 
Volgens CFH-rapport 07/07 is dasatinib een weesgeneesmiddel dat niet onderling 
vervangbaar is met enig ander in het GVS opgenomen geneesmiddel. Het kan daarom 
niet worden geplaatst op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering.  
Dasatinib heeft bij de behandeling van chronische myeloïde leukemie, chronische 
myeloïde leukemie in de lymfatische blastenfase en Ph+ acute lymfatische leukemie een 
therapeutische meerwaarde bij patiënten die onvoldoende reageren op een behandeling 
met imatinib of die als gevolg van bijwerkingen niet met imatinib kunnen worden 
behandeld.  
De behandeling met dasatinib is als zodanig goedkoper dan met hooggedoseerd 
imatinib. Door de verwachte aanzienlijk langere behandelduur als gevolg van een 
langere overleving, in het bijzonder van patiënten met chronische myeloïde leukemie in 
de chronische fase, ontstaan er echter meerkosten. De meerkosten bedragen naar 
schatting twee jaar na opname in het GVS € 3,7 miljoen per jaar en vier jaar na opname 
€ 7,4 miljoen per jaar. 
De CFH is van oordeel dat de doelmatigheid van dasatinib ten opzichte van 
hooggedoseerd imatinib onvoldoende is onderbouwd. Dit gegeven weegt in dit geval 
minder zwaar aangezien dasatinib een weesgeneesmiddel is met een duidelijke 
therapeutische meerwaarde voor uitbehandelde patiënten met een ernstige aandoening. 
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Gezien het kleine aantal patiënten dat voor het middel in aanmerking komt, is het 
relatief moeilijk om de doelmatigheid goed te onderbouwen. 
  
Concluderend adviseert het CVZ u om dasatinib tabletten op te nemen op bijlage 1B.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
M. van Brouwershaven MPA RA 
Plv. Voorzitter Raad van Bestuur 
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1. Inleiding 

 In de brief van 10 januari 2007 verzoekt de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport het College voor 
zorgverzekeringen een inhoudelijke toetsing uit te voeren over 
Sprycel. 

 
 

2. Nieuwe chemische verbinding 

2.a. dasatinib  (Sprycel®) 
Samenstelling Dasatinib, tabletten 20, 50 en 70 mg. 

 
Geregistreerde 
indicatie 

1. Chronische myeloïde leukemie in chronische fase, 
acceleratiefase of blastaire crisis, die resistent of 
intolerant is voor eerder toegediende geneesmiddelen 
zoals imatinib.  
2. Philadelphia-chromosoom positieve (Ph+) acute 
lymfoblastaire leukemie* en lymfoïde blasten chronische 
myeloïde leukemie** die resistent of intolerant zijn voor 
eerder toegediende geneesmiddelen. 
 
*  Ph+ acute lymfatische leukemie. 
** chronische myeloïde leukemie in de lymfatische blastenfase. 

 

2.a.1. Voorstel fabrikant 

 De fabrikant stelt voor om dasatinib te plaatsen op 
bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering. 

 

2.a.2. Beoordeling opname in het GVS 

 Om de plaats van een geneesmiddel in het GVS te 
kunnen vaststellen moet eerst worden beoordeeld of het 
onderling vervangbaar is met reeds in het GVS 
opgenomen geneesmiddelen. Voor de beoordeling van 
de onderlinge vervangbaarheid komt imatinib (Glivec®) 
in aanmerking. Imatinib is eveneens geregistreerd voor 
de behandeling van chronische myeloïde leukemie en 
Ph+ acute lymfatische leukemie. 

 

2.a.3. Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

Gelijksoortig 
indicatiegebied 

Dasatinib heeft een registratie als weesgeneesmiddel. 
Volgens de geregistreerde indicaties dient dasatinib pas 
te worden gebruikt wanneer patiënten resistent zijn 
geworden voor imatinib of als zij dit middel niet kunnen 
verdragen. Het indicatiegebied van dasatinib verschilt 
daarom van dat van imatinib. 
Conclusie: dasatinib en imatinib hebben geen 
gelijksoortig indicatiegebied. 
  

Gelijke 
toedieningsweg 

Zowel imatinib als dasatinib worden oraal toegepast. 
Conclusie: dasatinib en imatinib hebben een gelijke 
toedieningsweg. 
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Bestemd voor 
dezelfde 
leeftijdscategorie 

Imatinib is bestemd voor gebruik door volwassenen en 
kinderen. Dasatinib is alleen geregistreerd voor de 
behandeling van volwassenen. 
Conclusie: gezien de overlap in leeftijdscategorie zijn 
dasatinib en imatinib bestemd voor dezelfde 
leeftijdscategorie. 
 

Klinische 
relevante 
verschillen in 
eigenschappen 

Dasatinib is in beginsel werkzaam bij het overgrote deel 
van de patiënten die resistent zijn geworden voor 
imatinib. Het gebruik van dasatinib lijkt te leiden tot 
meer en ernstigere hematologische bijwerkingen dan 
het gebruik van imatinib in hoge dosering (800 mg). 
Conclusie: tussen dasatinib en imatinib is sprake van 
klinisch relevante verschillen in eigenschappen. 
 

 

2.a.4. Conclusie onderlinge vervangbaarheid 

 Gezien het ongelijksoortige indicatiegebied en de 
aanwezigheid van klinisch relevante verschillen in 
eigenschappen is dasatinib niet onderling vervangbaar 
met imatinib.  

 
 

2.a.5. Conclusie plaats in het GVS 

 Dasatinib is niet onderling vervangbaar met enig ander 
geneesmiddel in het GVS en kan daarom niet op bijlage 
1A worden geplaatst. Dit houdt in dat bij een besluit tot 
opname in het GVS dasatinib op bijlage 1B moet worden 
geplaatst. Dit vereist een bepaling van de therapeutische 
waarde, de kostenconsequenties bij opname en de 
onderbouwing van de doelmatigheid. 

 

2.a.6. Literatuur 

 Zie Farmacotherapeutisch rapport en Farmaco-
economisch rapport. 

 

2.b. Therapeutische waardebepaling 
 
 De behandeling met dasatinib leidt tot een complete 

hematologische respons bij de meeste patiënten met 
chronische myeloïde leukemie in de chronische fase die 
resistent waren geworden voor imatinib of die dit middel 
niet konden verdragen. Resistentie werd hierbij 
omschreven als onvoldoende werkzaamheid bij een 
dosering van 600 mg imatinib of hoger, of de 
aanwezigheid van met imitanib-resistentie geassocieerd 
BCR-ABL eiwit bij gebruik van 400 mg per dag. Bij 
ongeveer 40% van deze patiënten komt het tevens tot 
een complete cytogenetische respons. Het is echter nog 
niet duidelijk hoe de moleculaire respons zich 
ontwikkelt en hoe effectief dasatinib op de lange termijn 
is. Op basis van indirecte vergelijking lijkt dasatinib bij 
de behandeling van gevorderde chronische myeloïde 
leukemie, chronische myeloïde leukemie in de 
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lymfatische blastenfase en Philadelphia-chromosoom 
positieve (Ph+) acute lymfatische leukemie wat betreft de 
hematologische en cytogenetische respons werkzamer 
te zijn dan imatinib. Ook hier is er echter nog maar 
beperkt inzicht in de ontwikkeling van de moleculaire 
respons en ontbreken gegevens over de doorwerking 
van de respons op de (progressievrije) overleving. Het is 
nog niet duidelijk wat de optimale dosering van 
dasatinib is bij de behandeling van chronische myeloïde 
leukemie in de verschillende ziektestadia. Het gebruik 
van dasatinib leidt tot soms ernstige hematologische en 
algemene bijwerkingen. Over de veiligheid op de lange 
termijn zijn nog maar in beperkte mate gegevens 
bekend. Op basis van voorlopige gegevens lijken in 
vergelijking met hooggedoseerd imatinib de 
hematologische bijwerkingen van dasatinib vaker voor 
te komen en zijn deze ernstiger dan die van 
hooggedoseerd imatinib.  
 

 

2.b.1. Conclusie therapeutische waarde 

 Bij de behandeling van chronische myeloïde leukemie, 
chronische myeloïde leukemie in de lymfatische 
blastenfase en Ph+ acute lymfatische leukemie heeft 
dasatinib een therapeutische meerwaarde bij patiënten 
die onvoldoende reageren op een behandeling met 
imatinib of die als gevolg van bijwerkingen niet met 
imatinib kunnen worden behandeld. 

 

2.c. Conclusie kostenconsequentieraming  
 De behandeling met dasatinib is als zodanig goedkoper 

dan met hooggedoseerd imatinib. Door de verwachte 
aanzienlijk langere behandelduur als gevolg van een 
langere overleving, in het bijzonder van patiënten met 
chronische myeloïde leukemie in de chronische fase, 
ontstaan er echter meerkosten. 

2.d. Conclusie beoordeling doelmatigheid 
 De fabrikant claimt dat dasatinib doelmatig is vergeleken 

met hooggedoseerde imatinib bij patiënten met 
chronische myeloïde leukemie in de chronische fase.  
 
De CFH is van oordeel dat de doelmatigheid van 
dasatinib ten opzichte van hooggedoseerd imatinib (800 
mg) onvoldoende is onderbouwd op grond van de 
volgende bezwaren:  
1. het merendeel van de overgangskansen voor het 

gehanteerde Markov-model is niet gebaseerd op 
'peer reviewed' publicaties.  

2. de utiliteiten zijn gebaseerd op ongepubliceerd 
onderzoek.  

3. de kosten zijn gebaseerd op het oordeel van één 
klinisch expert. 

4. de beginleeftijd van het cohort komt niet geheel 
overeen met de gemiddelde leeftijd van Nederlandse 
patiënten chronische myeloïde leukemie op het 
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moment van diagnose. 
 
 

3. Conclusie 

 
 Bij de behandeling van chronische myeloïde leukemie, 

chronische myeloïde leukemie in de lymfatische 
blastenfase en Ph+ acute lymfatische leukemie heeft 
dasatinib een therapeutische meerwaarde bij patiënten 
die onvoldoende reageren op een behandeling met 
imatinib of die als gevolg van bijwerkingen niet met 
imatinib kunnen worden behandeld. Op basis van de 
uitgevoerde economische evaluatie is de doelmatigheid 
van dasatinib onvoldoende onderbouwd. Opname van 
dasatinib in het GVS gaat gepaard met meerkosten ten 
laste van het farmaciebudget. De meerkosten die 
respectievelijk twee en vier jaar na eventuele opname in 
het GVS bedragen ontstaan bedragen respectievelijk 3,7 
en 7,4 miljoen euro per jaar. 

 
 
 
 
De Voorzitter van de Commissie 
Farmaceutische Hulp 
 
 
 
 
Prof. dr. J.H.M. Schellens 
 
 
 
De Secretaris van de Commissie 
Farmaceutische Hulp 
 
 
 
 
W.G.M. Toenders, farmaceutisch adviseur 
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Farmaco Economisch rapport dasatinib (Sprycel®) 
 
 
1. Samenvatting 

De Commissie Farmaceutische Hulp heeft een farmaco-economisch rapport vastgesteld voor 
het geneesmiddel dasatinib (Sprycel®). Hierbij is zij tot de volgende conclusies gekomen. 
 
 
Vergelijkende behandeling 
 

In de base-case analyse is dasatinib vergeleken met 
hooggedoseerd imatinib (800 mg/dag) bij patiënten met 
chronische myeloïde leukemie in de chronische fase die 
resistent zijn voor imatinib 400 mg tot 600 mg/dag. 
 

Effecten Over een tijdshorizon van 50 jaar zijn de geschatte gemiddelde 
incrementele effecten (verdisconteerd met 1,5%) 0.85 
levensjaren of 0,77 voor kwaliteit van leven gecorrigeerde 
levensjaren (QALY).  
 

Kosten  
 

Over een tijdshorizon van 50 jaar bedragen de geschatte 
gemiddelde incrementele kosten (verdisconteerd met 4%) 
€ 19.065 ten gunste van dasatinib.  
 

Doelmatigheid 
 

Over een tijdshorizon van 50 jaar zijn de geschatte gemiddelde 
incrementele effecten 0.85 levensjaren of 0,77 voor kwaliteit 
van leven gecorrigeerde levensjaren bij een besparing van  
€ 19.065. Dasatinib is dominant: hogere effecten tegen lagere 
kosten. 
 

Eindconclusie  
 

De fabrikant claimt dat dasatinib doelmatig is vergeleken met 
hooggedoseerde imatinib bij patiënten met chronische 
myeloïde leukemie in de chronische fase.  
 
De CFH is van oordeel dat de doelmatigheid van dasatinib ten 
opzichte van hooggedoseerd imatinib (800 mg) onvoldoende is 
onderbouwd op grond van de volgende bezwaren:  
1. het merendeel van de overgangskansen voor het 

gehanteerde Markov-model is niet gebaseerd op 'peer 
reviewed' publicaties.  

2. de utiliteiten zijn gebaseerd op ongepubliceerd onderzoek.  
3. de kosten zijn gebaseerd op het oordeel van één klinisch 

expert. 
4. de beginleeftijd van het cohort komt niet geheel overeen 

met de gemiddelde leeftijd van Nederlandse CML patiënten 
op het moment van diagnose. 

 
2. Inleiding 

Voor patiënten met chronische myeloïde leukemie is beenmergtransplantatie de enige 
bekende genezende behandeling. Slechts 20-30% van de patiënten komt echter in 
aanmerking voor beenmergtransplantatie. Momenteel is imatinib de standaardbehandeling. 
Bij deze behandeling kan zich resistentie tegen imatinib ontwikkelen. Dasatinib is 
geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met chronische myeloïde leukemie in de 
chronische fase, acceleratiefase of de blastenfase, die resistent of intolerant zijn voor eerder 
toegediende geneesmiddelen zoals imatinib. Dasatinib is ook geïndiceerd voor de 
behandeling van volwassenen met Philadelphia-chromosoom positieve (Ph+) acute lymfatische 
leukemie en chronische myeloïde leukemie in de lymfatische blastenfase die resistent of 
intolerant zijn voor eerder toegediende geneesmiddelen. De fabrikant claimt dat dasatinib 
doelmatig is vergeleken met hooggedoseerd imatinib.  
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3. Uitgangspunten beoordeling 

3.a. Keuze vergelijkende behandeling 

Voor de groep patiënten waarvoor vergoeding wordt aangevraagd zijn dosisverhoging tot 
800 mg imatinib en de toepassing van combinatietherapie (imatinib met andere 
geregistreerde en/of onderzoeksmiddelen) beschikbaar. In de base-case analyse is dasatinib 
(tweemaal daags 70 mg) vergeleken met hooggedoseerd imatinib (800 mg/dag).  
De CFH kan zich vinden in de gekozen vergelijkende behandeling.  

3.b. Studiepopulatie 

De economische evaluatie is uitgevoerd voor een populatie volwassen patiënten met 
chronische myeloïde leukemie startend in de chronische fase die resistent zijn voor 
laaggedoseerd imatinib. De patiëntkarakteristieken van het gesimuleerde cohort zijn 
gebaseerd op de onderzoekspopulatie van het fase II gerandomiseerde onderzoek bij 
imatinib-resistente chronische myeloïde leukemie patiënten in de chronische fase waarin 
dasatinib is vergeleken met hooggedoseerd imatinib (START-R). De gemiddelde leeftijd van 
het simulatiecohort (51 jaar) is niet gebaseerd op de gemiddelde leeftijd van Nederlandse 
chronische myeloïde leukemie patiënten1. 

3.c. Studieperspectief 

Volgens de richtlijnen2 dienen farmaco-economische evaluaties vanuit een maatschappelijk 
perspectief uitgevoerd en gerapporteerd te worden, waarbij alle kosten en baten, ongeacht 
wie de kosten draagt of wie de baten toevallen, in de analyse meegenomen worden.  
De fabrikant geeft aan de analyse vanuit het maatschappelijk perspectief te hebben 
uitgevoerd, maar de geschatte kosten hebben alleen betrekking op de directe kosten binnen 
de gezondheidzorg (zie onder 4c). 

3.d. Analyse periode  

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. Door de fabrikant wordt een levenslange tijdshorizon gehanteerd. Resultaten 
worden gepresenteerd voor 1 jaar, 10 jaar en 50 jaar (=levenslang). De analyseperiode van 
de modelstudie sluit goed aan bij de aard van de aandoening. 

3.e. Modellering 

Er wordt gebruik gemaakt van modellering om de gegevens afkomstig uit uiteenlopende 
bronnen te kunnen combineren. Om recht te doen aan het chronische karakter van de 
aandoening met het risico op progressie is gekozen voor een Markov model, waarbij de 
toestanden (”Markov states’) worden bepaald door de verschillende responscategorieën.  
 
 
4. Methoden 

4.a. Analyse techniek 

Volgens de richtlijnen is een kostenutiliteitsanalyse aangewezen indien de verbetering in 
kwaliteit van leven een belangrijk effect van het te beoordelen geneesmiddel is. Zowel een 
kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) als een kostenutiliteitsanalyse (KUA) zijn uitgevoerd.  

4.b. Effectparameters 

Voor de KEA is de gebruikte effectparameter ‘het aantal levensjaren’ waarbij de 
kosteneffectiviteit wordt uitgedrukt als incrementele kosten per levensjaar. Voor de KUA is 
de gebruikte effectparameter het aantal voor kwaliteit van leven gecorrigeerde levensjaren 
(QALYs).  
 
Aan de verschillende Markov-toestanden zijn utiliteiten toegekend uit een niet-gepubliceerde 
studie. Honderd gezonde personen zijn via een advertentie benaderd om deel te nemen aan 
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het onderzoek. Zeven gezondheidssituaties van chronische myeloïde leukemie (chronische 
fase, acceleratiefase en blastenfase waarbij de therapie wel en niet aanslaat en de situatie 
waarin de patiënt de behandeling staakt) werden beschreven en vervolgens met behulp van 
de Time-Trade-off (TTO) en de EuroQol 5-D gewaardeerd.  

4.c. Kosten 

Voor elke Markov-toestand en transities worden de kosten geschat (uitgedrukt in euro’s, 
prijsjaar 2006) op basis van schattingen van volumina en kostprijzen. De kosten zijn 
berekend door in elke Markov-toestand de ziekte-gerelateerde kosten te vermenigvuldigen 
met het aantal mensen in die toestand. De fabrikant geeft aan dat er geen bronnen zijn voor 
de volumina bij deze groep patiënten en heeft daarom de input gebaseerd op één 
Nederlandse klinische expert op het gebied van hemato-oncologie. Deze expert heeft het 
maandelijkse zorggebruik geschat naar gelang de respons van de patiënt.  
 
Directe medische kosten 
• Medicatiekosten: de kosten van Imatinib (600 en 800 mg) zijn afkomstig van het 

databestand Medicijnkosten. De maandelijkse kosten van dasatinib (70 mg tweemaal 
daags) bedragen € 4.218. Behandelkosten van “post failure treatment” zijn gebaseerd op 
de geraadpleegde klinisch expert, de Geneesmiddelen informatiebank en het 
databestand Medicijnkosten. 

• Bezoeken aan een arts of specialist: deze zijn gebaseerd op de kostprijzen uit de 
Handleiding voor kostenonderzoek3.  

• Polikliniek bezoek of ziekenhuis opname: zijn gebaseerd op de kostprijzen uit de 
Handleiding voor kostenonderzoek3.  

• Kosten testen voor tests (röntgenfoto, CT-scan, beenmerg test, cytogenetische test): zijn 
gebaseerd op tarieven. 

• Overige medische kosten: de kosten voor bloedtransfusie en palliatieve zorg in het 
ziekenhuis, zijn gebaseerd op de Handleiding voor kostenonderzoek3. Kosten voor 
medicatie komen uit het databestand Medicijnkosten en voor de antibiotica is een 
gewogen gemiddelde genomen van drie typen antibiotica.  

 
Niet alle kostencategorieën zijn in de analyse meegenomen:  
- Directe niet-medische kosten (zoals reis- en tijdkosten van patiënt en familie, 

aanpassingen in huis): De fabrikant geeft aan dat hiervoor geen betrouwbare schattingen 
bestaan.  

- Indirecte medische kosten (kosten gemaakt in gewonnen levensjaren): deze kosten zijn 
niet meegenomen in andere kosteneffectiviteit studies en de fabrikant wil graag dat de 
onderhavige evaluatie vergelijkbaar blijft met andere kosteneffectiviteit studies.  

- Indirecte niet-medische kosten (zoals productieverliezen) zijn niet meegenomen in de 
analysen. De fabrikant geeft aan dat deze patiëntenpopulatie vanwege de opgebouwde 
resistentie al langere tijd kampt met deze ziekte. Het is aannemelijk dat de patiënten al 
eerder gestopt zijn met werken vanwege deze aandoening en al voorbij de frictieperiode 
zijn op het moment dat gestart wordt met dasatinib.  

De fabrikant stelt dat het niet meenemen van deze kostencategorieën de resultaten niet ten 
gunste van dasatinib beïnvloedt. De CFH kan zich vinden in deze keuze.  

4.d. Methode modellering 

Modelstructuur 
In het model worden Markov-toestanden gedefinieerd op basis van de verschillende fasen 
van de aandoening; chronische fase, acceleratiefase, blastenfase en dood. Daarnaast worden 
de toestanden gebaseerd op vier verschillende respons categorieën: 

1. Geen respons 
2. Complete hematologische respons + “minor” cytogenetische respons 
3. Partiële cytogenetische respons 
4. Complete cytogenetische respons 

Voor constructie van het model zijn ‘complete hematologische respons’ + “minor” 
cytogenetische respons’ samengevoegd in één gezondheidstoestand.  
De cycluslengte is één maand en sluit aan bij de klinische praktijk. De analyse vindt plaats 
met behulp van een cohort simulatie (n=10.000). De gemiddelde leeftijd bij aanvang is 51 en 
de simulatie start met alle patiënten in de chronische fase en afhankelijk van de beste initiële 
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respons in één van de vier respons toestanden. De beste initiële respons is de respons die 
werd geobserveerd in de eerste drie maanden van het START-R onderzoek. De simulatie 
eindigt wanneer alle patiënten in de fase ‘dood’ terecht zijn gekomen. Er wordt in het model 
geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. 
 
Overige aannames 
• Progressie van de aandoening is gelijk voor beide behandelgroepen en afhankelijk van de 

beste initiële respons.  
• Patiënten in de chronische fase van chronische myeloïde leukemie kunnen alleen 

overlijden ten gevolge van oorzaken niet gerelateerd aan chronische myeloïde leukemie. 
Patiënten in de acceleratiefase en blastenfase kunnen wel overlijden aan chronische 
myeloïde leukemie. 

• Patiënten in de acceleratiefase en de blastenfase kunnen niet terugkeren naar 
voorafgaande fasen. 

• Bij ziekteprogressie heeft de patiënt geen respons op de behandeling: zodra een patiënt 
overgaat naar een andere fase (acceleratiefase of blastenfase) komt deze terecht in de 
responscategorie “geen respons”. 

• Na ziekteprogressie komt de patiënt terecht in de “post failure treatment” van de 
dasatinib arm of de imatinib arm.  

• Ernstige bijwerkingen komen eenmalig voor in het eerste jaar. De kansen op ernstige 
bijwerkingen zijn afkomstig van het START-R onderzoek.  

 
Overgangskansen  
Er wordt een onderscheid gemaakt in overgangskansen tussen het 1e jaar na behandeling en 
overige jaren na behandeling. De overgangskansen in het model zijn gebaseerd op één 
gepubliceerd onderzoek4, twee abstracts en een poster gepresenteerd op verschillende 
congressen van de “American Society of Hematology”. Gerapporteerde percentages 
overleving zijn met behulp van een formule (blz. 49 dossier) omgezet in maandelijkse 
overgangskansen voor het model.  
→ In het gepubliceerde fase II onderzoek van chronische myeloïde leukemie patiënten in de 

chronische fase4 is de werkzaamheid en veiligheid van imatinib 400 mg onderzocht bij 
454 chronische myeloïde leukemie patiënten na falen van Interferon alfa. Aan de hand 
van dit onderzoek zijn drie overgangskansen in het eerste jaar voor progressie naar de 
acceleratiefase herleid.  

→ Het abstract van Holowiecki et al5 betrof de werkzaamheid van imatinib 400 mg bij zestig 
Poolse chronische myeloïde leukemie patiënten in de chronische fase na falen van 
Interferon alfa. Twee overgangskansen zijn herleid uit dit abstract (namelijk de 
overgangskans in het 1e jaar en volgende jaren om van de chronische fase naar de 
acceleratiefase te gaan bij “geen respons”).  

→ Het merendeel van de overgangskansen zowel in het eerste jaar als de overige jaren is 
bepaald aan de hand van de poster van Aoki et al6. In het onderzoek werd gekeken naar 
de correlatie tussen verschillende responsen op imatinib en de overleving van chronische 
myeloïde leukemie patiënten in de acceleratiefase (n=214) en de blastenfase (n=76). 

→ Voor een aantal overgangskansen in de overige jaren is de abstract van Silver et al7 
gebruikt. Dit betrof de vierjarige vervolgstudie van het fase II onderzoek van chronische 
myeloïde leukemie patiënten in de chronische fase4. 

 
De leeftijdsspecifieke kans op overlijden aan oorzaken die niet zijn gerelateerd aan 
chronische myeloïde leukemie zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.  
 
Parameters voor effectiviteit 
Zie onder 4b. 
 
Parameters voor kosten 
Zie onder 4c. 
 
Validiteit van het model  
Volgens de richtlijnen dient de validiteit van het model ('face validity', interne- en externe 
validiteit) te worden onderzocht en beschreven. De validiteit wordt bekeken door de mediane 
overleving en de algehele overleving van het model te vergelijken met enkele gepubliceerde 
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data over overleving van chronische myeloïde leukemie patiënten die behandeld zijn met 
imatinib. Uit het dossier blijkt dat het model lagere schattingen maakt van de 
overlevingsduur met imatinib in vergelijking met de literatuur.  
 
Conclusie: De CFH kan zich vinden in de gedane aannames, maar is van oordeel dat de 
overgangskansen voor het model onvoldoende onderbouwd zijn met 'peer reviewed'-
publicaties. Daarnaast meent de CFH dat de beginleeftijd van de populatie in het model niet 
aansluit bij de gemiddelde leeftijd van Nederlandse patiënten met chronische myeloïde 
leukemie. 

4.e. Gevoeligheidsanalyse 

In een gevoeligheidsanalyse worden die variabelen gevarieerd die enige mate van 
onzekerheid met zich meebrengen. Met behulp van de gevoeligheidsanalyse wordt de 
robuustheid van de resultaten vastgesteld. In geval van een modelstudie waaraan aannames 
ten grondslag liggen is per definitie sprake van onzekerheid en is het uitvoeren van een 
gevoeligheidsanalyse een vereiste. Meerdere gevoeligheidsanalysen zijn in het onderzoek 
uitgevoerd om de onzekerheid rondom verschillende aannames en parameters in het model 
te kunnen schatten. De uitkomsten van deterministische univariate en multivariate 
probabilistische gevoeligheidsanalysen en aanvullende scenario-analysen zijn gerapporteerd.  
De fabrikant vermeldt de resultaten van de deterministische univariate gevoeligheidsanalyse 
en de multivariate probabilistische gevoeligheidsanalyse voor een levenslange tijdshorizon. 
De resultaten van de scenario-analysen zijn gepresenteerd voor een tijdshorizon van 1, 10 
en 50 jaar. 
 
Deterministische univariate gevoeligheidsanalyse 
De multivariate probabilistische gevoeligheidsanalyse resulteert tevens in een “Tornado 
Graph” waarin de belangrijkste modelparameters, die zorgen voor de meeste variantie in de 
uitkomsten van het model, worden weergegeven. Op basis hiervan zijn de volgende 
parameters voor de univariate gevoeligheidsanalyse gekozen: de initiële beste respons voor 
de beide behandelgroepen met “geen respons” en “partiële cytogenetische respons”, de 
maandelijkse overgangskans naar de acceleratiefase en de verdisconteringvoet.  
 
Multivariate probabilistische gevoeligheidsanalyse  
De fabrikant geeft een beschrijving van de in de probabilistische analyse gebruikte 
puntschattingen, verdelingen (zowel grootte als vorm) rondom deze puntschattingen en 
bronnen.  
 
Scenario-analyse 
De volgende scenario’s zijn bekeken: 
a) Dasatinib versus imatinib 800 mg bij een cohort chronische myeloïde leukemie patiënten 

startend in de acceleratiefase. De initiële beste respons voor de dasatinib groep is 
gebaseerd op de START-A studie en voor de imatinib groep op een fase II onderzoek8 
waarin resultaten van chronische myeloïde leukemie patiënten in de acceleratiefase 
behandeld met imatinib 400-600 mg zijn gerapporteerd.  

b) Dasatinib versus imatinib 800 mg bij een cohort chronische myeloïde leukemie patiënten 
startend in de blastenfase. De initiële beste respons voor de dasatinib groep is 
gebaseerd op de START-B studie en voor de imatinib groep op basis van een fase II 
onderzoek9.  

c) Dasatinib versus imatinib 600 mg bij een cohort chronische myeloïde leukemie patiënten 
startend in de chronische fase. Aangenomen wordt dat de werkzaamheid van imatinib 
600 mg 50% is van de werkzaamheid zoals is gerapporteerd in de START-R studie.  

De fabrikant licht de keuzes voor deze specifieke scenario’s niet toe. 
De CFH mist de rationale voor de gekozen scenario-analysen. Met betrekking tot de 
bevindingen bij de validiteit van het model, ontbreken gevoeligheidsanalysen waarin de 
overlevingskansen in de imatinib-arm van het model meer aansluiten bij de gevonden 
literatuur. De CFH kan zich vinden in de overige uitgevoerde gevoeligheidsanalysen.  
 
 
5. Uitkomsten 
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Hieronder worden de uitkomsten, tenzij anders vermeld, weergegeven zoals deze door de 
fabrikant in het farmaco-economische dossier zijn gerapporteerd.  
De resultaten zijn zowel verdisconteerd (kosten met 4%, effecten met 1,5%) als 
onverdisconteerd weergegeven, voor een tijdshorizon van 1, 10 en 50 jaar.  

5.a. Effecten  

In tabel 1 en 2 zijn de uitkomsten voor de in de base-case gerapporteerde effecten 
samengevat. 
 
Tabel 1. Gemiddelde totale en incrementele effecten, uitgedrukt in aantal levensjaren  
 Disconteringsvoet 1,5% Disconteringsvoet 0% 
 Dasatinib imatinib Verschil dasatinib imatinib Verschil 
1 jaar 0.970 0.953 0.017 0.977 0.960 0.018 
10 jaar 5.619 5.096 0.522 5.957 5.394 0,563 
50 jaar 7.453 6.608 0.845 8.354 7.365 0.989 
 
Tabel 2. Gemiddelde totale en incrementele effecten, uitgedrukt in het aantal voor kwaliteit 
van leven gecorrigeerde levensjaren (QALY’s) 
 Disconteringsvoet 1,5% Disconteringsvoet 0% 
 Dasatinib imatinib Verschil dasatinib imatinib Verschil 
1 jaar 0.840 0.798 0,042 0.847 0.804 0.043 
10 jaar 4.601 4.104 0,497 4.874 4.341 0.533 
50 jaar 6.133 5.362 0,771 6.878 5.984 0.894 
 

5.b. Kosten 

In tabel 3 zijn de kosten uit de base-case analyse samengevat. 
 
Tabel 3. Gemiddelde cumulatieve kosten per patiënt voor de verschillende 
behandelstrategieën, in euro’s (2006).  
 
 Disconteringsvoet 4% Disconteringsvoet 0% 
 Dasatinib imatinib Verschil dasatinib imatinib Verschil 
1 jaar € 50.152 € 57.620 - € 7.468 € 51.245  € 58.859  - € 7.614 
10 jaar € 244.815 € 264.051 - € 19.236 € 284.748 € 305.932 - € 21.184 
50 jaar € 302.674 € 321.740  - € 19.065 € 401.759 € 422.102 - € 20.343 
 
In beide behandelgroepen maken de kosten van de medicamenteuze behandeling ruim 90% 
uit van de totale kosten, waarbij de kosten voor dasatinib 70 mg lager zijn dan de kosten 
voor imatinib 800 mg.  

5.c. Incrementele Kosten-Effectiviteitsratio (IKER) 

De fabrikant geeft aan dat dasatinib voor alle tijdshorizons dominant is, dat wil zeggen 
hogere effecten tegen lagere kosten. Om deze reden zijn de IKERs en IKURs niet 
gerapporteerd.  

5.d. Gevoeligheidsanalyse 

Deterministische analyses: De modelparameters, die zorgen voor de meeste variantie in de 
uitkomsten van het model zijn onderzocht en de resultaten zijn vergelijkbaar met de base 
case analysen. Het verschil in kosten en effecten blijft in het voordeel van dasatinib.  
Probabilistische analyses: Uit de gepresenteerde cost-effectiveness plane (blz. 31 dossier) 
blijkt dat het merendeel van de schattingen (89%) in het noordoost kwadrant (dasatinib is 
duurder en effectiever) en het zuidoost kwadrant (dasatinib is goedkoper en effectiever) 
liggen. Een aantal schattingen (11%) liggen ook in het zuidwest kwadrant (dasatinib is 
goedkoper en minder effectief).  
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Scenario-analyses: 
In scenario a wordt dasatinib vergeleken met imatinib 800 mg voor chronische myeloïde 
leukemie patiënten in de acceleratiefase. Over een levenslange tijdshorizon bedragen de 
incrementele kosten € 54.556 per QALY.   
In scenario b wordt dasatinib vergeleken met imatinib 800 mg voor chronische myeloïde 
leukemie patiënten in de blastenfase. Over een levenslange tijdshorizon bedragen de 
incrementele kosten € 83.708 per QALY.   
In scenario c wordt dasatinib vergeleken met imatinib 600 mg voor chronische myeloïde 
leukemie patiënten in de chronische fase. Over een levenslange tijdshorizon bedragen de 
incrementele kosten € 51.078 per QALY.   
 
6. Overwegingen en conclusie 

De fabrikant claimt dat dasatinib doelmatig is vergeleken met hooggedoseerde imatinib bij 
patiënten met chronische myeloïde leukemie in de chronische fase.  
 
De CFH is van oordeel dat de doelmatigheid van dasatinib ten opzichte van hooggedoseerd 
imatinib (800 mg) onvoldoende is onderbouwd op grond van de volgende bezwaren:  
1. het merendeel van de overgangskansen voor het gehanteerde Markov-model is niet 

gebaseerd op 'peer reviewed' publicaties.  
2. de utiliteiten zijn gebaseerd op ongepubliceerd onderzoek 
3. de kosten zijn gebaseerd op het oordeel van één klinisch expert. 
4. de beginleeftijd van het cohort komt niet geheel overeen met de gemiddelde leeftijd van 

Nederlandse patiënten met chronische myeloïde leukemie op het moment van diagnose. 
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Farmacotherapeutisch rapport dasatinib (Sprycel®) bij de indicaties 
chronische myeloïde leukemie en acute lymfatische leukemie 
 
1. Samenvatting 

De Commissie Farmaceutische Hulp heeft een farmacotherapeutisch rapport vastgesteld voor het 
geneesmiddel dasatinib (Sprycel®). Voor de bepaling van de therapeutische waarde is dasatinib 
vergeleken met hooggedoseerd imatinib (Glivec®). 
 
De behandeling met dasatinib leidt tot een complete hematologische respons bij de meeste 
patiënten met chronische myeloïde leukemie in de chronische fase die resistent waren geworden 
voor imatinib of die dit middel niet konden verdragen. Resistentie werd hierbij omschreven als 
onvoldoende werkzaamheid bij een dosering van 600 mg imatinib of hoger, of de aanwezigheid 
van met imitanib-resistentie geassocieerd BCR-ABL eiwit bij gebruik van 400 mg per dag. Bij 
ongeveer 40% van deze patiënten komt het tevens tot een complete cytogenetische respons. Het is 
echter nog niet duidelijk hoe de moleculaire respons zich ontwikkelt en hoe effectief dasatinib op 
de lange termijn is. Op basis van indirecte vergelijking lijkt dasatinib bij de behandeling van 
gevorderde chronische myeloïde leukemie, chronische myeloïde leukemie in de lymfatische 
blastenfase en Philadelphia-chromosoom positieve (Ph+) acute lymfatische leukemie wat betreft de 
hematologische en cytogenetische respons werkzamer te zijn dan imatinib. Ook hier is er echter 
nog maar beperkt inzicht in de ontwikkeling van de moleculaire respons en ontbreken gegevens 
over de doorwerking van de respons op de (progressievrije) overleving. Het is nog niet duidelijk 
wat de optimale dosering van dasatinib is bij de behandeling van chronische myeloïde leukemie in 
de verschillende ziektestadia. Het gebruik van dasatinib leidt tot soms ernstige hematologische en 
algemene bijwerkingen. Over de veiligheid op de lange termijn zijn nog maar in beperkte mate 
gegevens bekend. Op basis van voorlopige gegevens lijken in vergelijking met hooggedoseerd 
imatinib de hematologische bijwerkingen van dasatinib vaker voor te komen en zijn deze ernstiger 
dan die van hooggedoseerd imatinib.  
 
Eindconclusie therapeutische waarde 
Bij de behandeling van chronische myeloïde leukemie, chronische myeloïde leukemie in de 
lymfatische blastenfase en Ph+ acute lymfatische leukemie heeft dasatinib een therapeutische 
meerwaarde bij patiënten die onvoldoende reageren op een behandeling met imatinib of die als 
gevolg van bijwerkingen niet met imatinib kunnen worden behandeld.  
 
2. Inleiding 

Geneesmiddel Dasatinib. 

Samenstelling Tabletten, 20, 50 en 70 mg. 

Geregistreerde indicatie 
(1B-tekst) 

1. Chronische myeloïde leukemie in chronische fase, 
acceleratiefase of blasten crisis, die resistent of intolerant is voor 
eerder toegediende geneesmiddelen zoals imatinib.  

2. Philadelphia-chromosoom positieve (Ph+) acute lymfoblasten 
leukemie en lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie die 
resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 
geneesmiddelen. 

Dosering Tweemaal daags 70 mg, met of zonder maaltijd. De tabletten 
geheel doorslikken. Bij beenmergsuppressie de dosering verlagen 
of de behandeling staken. Bij uitblijven van een hematologische 
of cytogenetische respons kan de dosis verhoogd worden tot 
tweemaal daags 90 mg (chronische fase chronische myeloïde 
leukemie) of 100 mg (acceleratie- en blastenfase chronische 
myeloïde leukemie of Ph+ acute lymfatische leukemie).  
 

Werkingsmechanisme Dasatinib remt de activiteit van het BCR-ABL kinase en SRC-
kinases alsook een aantal andere bij oncogene processen 
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betrokken kinases en blokkeert de PDGFß-receptor.  

Bijzonderheden Weesgeneesmiddel. 

 
Voor uitgebreide informatie over het geneesmiddel wordt verwezen naar de preparaattekst zoals 
deze zal worden gepubliceerd in het Farmacotherapeutisch Kompas. 
 
3. Uitgangspunten beoordeling 

3.a. Toepassingsgebied 

Chronische myeloïde leukemie is een maligne bloedziekte waarbij als gevolg van klonale 
proliferatie uit een afwijkende hematopoëtische stamcel afwijkende myeloïde cellen worden 
gevormd. De ontwikkeling van normale bloedcellen neemt hierdoor sterk af waardoor na verloop 
van tijd de bloedcelpopulatie nagenoeg geheel door leukemiecellen wordt vervangen. Bij de 
meeste patiënten is het door reciproke translocatie ontstane Philadelphia-chromosoom aanwezig. 
De mutatie leidt tot de aanmaak van het BCR-ABL eiwit. Evenals ABL is dit abnormale eiwit een 
tyrosinekinase. Verschillende bij de homeostase betrokken intracellulaire 
signaaloverdrachtsystemen worden door het BCR-ABL eiwit geactiveerd. Hierdoor komt het tot een 
versterkte proliferatie van bloedcellen, een verminderde apoptose, een verstoorde binding aan het 
beenmergstroma en genetische instabiliteit. Chronische myeloïde leukemie manifesteert zich in 
een drietal stadia: de chronische, de acceleratie- en de blastenfase. Bij diagnose is de ziekte bij de 
meeste patiënten (> 85%) in de chronische fase. In deze eerste fase zijn kenmerkende klinische 
symptomen (tabel 1) niet of nog maar in beperkte mate waarneembaar. Bij ongeveer de helft van 
de patiënten is de milt al wel vergroot. Het door leukocytose, anemie, basofilie en/of trombocytose 
afwijkende bloedbeeld is daarom bepalend voor de diagnose. Bij niet behandelen duurt de 
chronische fase 3-6 jaar (Jaffe et al. 20011; Provan et al. 20042; Baccarani et al. 20063; Kantarjian et 
al. 20064). 
 
Tabel 1. Criteria en kenmerken van chronische myeloïde leukemie (Jaffe et al. 20011; Provan et al. 20042; Baccarani et 
al. 20063; Kantarjian et al. 4) . 

 
Chronische fase Acceleratiefase Blastenfase 

- Symptomen niet of in zeer beperkte 
mate aanwezig. Soms vergroting van 
de milt. 

- Symptomen (moeheid, gewichtsver-
lies, vol gevoel in de buik, nachtzwe-
ten) zijn duidelijk waarneembaar en 
duidelijke vergroting van de milt. 
- Infecties en bloedingen.  

- Ernstige symptomen en metastase-
ring naar lymfeknopen, huid- en 
botweefsels.  

- Waarden lager dan die vermeld onder 
‘Acceleratiefase’. 
- WBC door behandeling beperkt. 

- 10-19% blasten in bloed of been-
merg1. 
- 20% basofielen in bloed. 
- persisterende trombocytopenie (< 
100 x 109 bloedplaatjes per liter) die 
door behandeling niet vermindert. 
- ondanks behandeling sterke toename 
van de WBC. 

- aantal blasten in bloed of beenmerg 
> 20%1 . 

 - cytogenetisch bewijs voor klonale 
evolutie (aanwezigheid van niet eerder 
gevonden afwijkingen in de chromoso-
men van Ph+ positieve cellen).  

 

1 tegenwoordig: 15-29% blasten in bloed of beenmerg; blasten plus promyelocyten in bloed of beenmerg > 
30% maar aandeel blasten < 30% => blastenfase: aantal blasten in bloed of beenmerg > 30%2,4. 
2 WBC: aantal witte bloedcellen (‘white blood [cell] count’)2. 
 
De overige patiënten (< 15%) verkeren bij diagnose in de acceleratie- of de blastenfase. In de 
acceleratiefase zijn de klinische symptomen nadrukkelijk aanwezig en komen infecties en 
bloedingen veelvuldig voor. Karakteristiek is ook de toename van het aantal perifere blasten 
(bloedcellen die zich niet verder kunnen ontwikkelen)(tabel 1). Bij ongeveer de helft van de 
patiënten gaat de chronische fase direct over in de blastenfase. Kenmerkend voor de blastenfase is 
de progressieve toename van het aantal myeloïde (66% patiënten) of lymfatische (33%) blasten 
(tabel 1). Het aantal bloedplaatjes neemt daarbij sterk af1-4. Zonder behandeling is de mediane 
algehele overleving vanaf het ontstaan van acceleratiefase 1-2 jaar, van de blastenfase bedraagt 
deze drie tot zes maanden2,4 (Cortes et al. 20065) .  
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Chronische myeloïde leukemie is een zeldzame ziekte met een incidentie van één tot twee gevallen 
per 100.000 personen. Chronische myeloïde leukemie komt voor bij ongeveer 15-20% van de 
volwassen patiënten met leukemie. Naast acute myeloïde leukemie (AML) en chronisch lymfatische  
leukemie (CLL) is chronische myeloïde leukemie de derde meest voorkomende leukemie bij 
volwassenen2-4. De incidentie van chronische myeloïde leukemie neemt toe met de leeftijd. Bij 
diagnose ligt deze vaak boven de 50 jaar. Bij mannen is de incidentie iets hoger dan bij vrouwen 
(1,4-2,2:1). In West- en Zuid-Europese landen en Noord-Amerika loopt de prevalentie per land 
uiteen van ongeveer 5 tot 15 personen per 100.000 inwoners2-4. 
 
Bij acute lymfatische leukemie worden uit een afwijkende hematopoëtische stamcel abnormale 
lymfoïde cellen gevormd met doorgaans (ca. 85%) kenmerkende cytogenetische afwijkingen. Bij 
kinderen is ziekte de meest voorkomende leukemie, bij volwassen is de ziekte zeldzaam. De 
meeste volwassen patiënten zijn tussen de 15-24 jaar of ouder dan 80 jaar. Bij circa 25% van hen 
is het Philadelphia-chromosoom aanwezig dat leidt tot de aanmaak van BCR-ABL dat iets afwijkt 
van het bij chronische myeloïde leukemie gevormde eiwit (Ph+  bij kinderen: ca. 5%) . Ph+  is een 
sterk negatieve prognosefactor. Bij volwassen is de kans op genezing veel kleiner dan bij kinderen. 
Door het gebruik van imatinib is de duur van mediane ziektevrije overleving van Ph+ acute 
lymfatische leukemie aanmerkelijk toegenomen. Desondanks is op de lange termijn (> 5 jr) de 
mediane algehele overleving minder dan 10%2 (Gökbuget & Hoelzer 20066; De Labarthe et al. 
20077). 

 
Dasatinib is oorspronkelijk ontwikkeld als remmer van SRC-tyrosinekinases. De stof bleek 
daarnaast een zeer hoge affiniteit voor het ‘wild type’ BCR-ABL tyrosinekinase te hebben (O’Hare et 
al. 20058). In tegenstelling tot imatinib bindt dasatinib ook aan de inactieve vorm van BCR-ABL. Met 
uitzondering van de T315l puntmutatie is dasatinib actief gebleken tegen alle bekende imatinib-
resistente BCR-ABL mutaties (Shah et al. 20049). Dasatinib is ook actief tegen imatinib-resistente 
SRC-tyrosinekinases7 (Lombardo et al. 200410). 

3.b. Keuze vergelijkende behandeling 

Hoewel hiervoor slechts een klein aantal patiënten in aanmerking komt en de kans op succes met 
het voortschrijden van de ziekte afneemt, kan chronische myeloïde leukemie in alle fasen curatief 
worden behandeld door middel van een allogene stamceltransplantatie (ASCT). ASCT kan ook nog 
worden toegepast na het falen van chemotherapie. Uiteindelijk ondergaat circa 10% van alle 
patiënten deze behandeling. ASCT wordt gekenmerkt door een hoge morbiditeit en mortaliteit. Bij 
minder dan 10% van de patiënten met blasten chronische myeloïde leukemie leidt ASCT tot een 
duurzame remissie2-4 (NCCN200711). 
    
De medicamenteuze behandeling van chronische myeloïde leukemie is specifiek voor de fase 
waarin de ziekte zich bevindt. In de chronische fase is de behandeling het meest effectief. Imatinib 
is tegenwoordig de eerste keus. Interferon alfa, al of niet in combinatie met cytarabine, busulfan 
en hydroxycarbamide zijn middelen van de tweede of derde keus geworden2-4,11(websites 
academische hematologische centra: behandelprotocollen chronische myeloïde leukemie; 
Kompas). In de chronische fase wordt imatinib doorgaans in een dosering van 400 mg per dag 
gebruikt2-4,11 (1B-tekst12). In de acceleratie- of de blastenfase bedraagt de aanvangsdosis voor niet 
eerder behandelde patiënten 600 mg per dag. Als de behandeling geen of onvoldoende of 
resultaat oplevert (zie tabel 2 en 4.a.) kan in de chronische fase de dosering tot 600 mg of 800 
mg, en in de acceleratie- of de blastenfase tot 800 mg per dag worden verhoogd2-4,11,12(Mauro 
200613).  
 
Door puntmutatie van het BCR-ABL gen, een overexpressie of amplificatie van BCR-ABL mRNA-
transcripten, of een verhoogde expressie van niet-imatinibgevoelige tyrosinekinasen treedt na 
verloop van tijd bij de meeste patiënten resistentie tegen imatinib op. Risicofactoren zijn onder 
meer de duur van de ziekte en de duur van voorgaande behandelingen met imatinib (> 4 jaar). 
Doordat veel patiënten in de acceleratie- en blastenfase al resistent zijn of dit snel worden (> 70%) 
is imatinib bij de behandeling van deze fasen vaak niet, veel minder, of korter werkzaam dan in de 
chronische fase. Het gebruik van hogere doseringen biedt meestal slechts in beperkte mate 
uitkomst en gaat vaak gepaard met het optreden meer en ernstiger bijwerkingen2-4,11-13. Het gebruik 
van imatinib in combinatie met interferon alfa en/of cytarabine is nog in onderzoek (fase III)2,4,11,13.  
 
Acute lymfatische leukemie wordt behandeld met chemotherapie, zo mogelijk in combinatie met 
autologe of allogene SCT. Bij de Ph+ -vorm wordt chemotherapie met imatinib (400-600 mg/dag) 
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gecombineerd (nog in onderzoek: alternerend of gelijktijdig). Bij resistentie wordt de dosis zo 
mogelijk verhoogd tot 800 mg/dag2,6,7,12(Wassmann et al. 2006)14. 

3.c. Methodiek van beoordeling 

Bij de evaluatie van dasatinib is gebruik gemaakt van de IB tekst15, het EPAR16 en van 
onderzoeksresultaten die zijn gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften. Ten behoeve van de 
evaluatie is op 16 januari 2007 de literatuur onderzocht (Med-line via PUB-Med, Embase en de 
Cochrane Library). Zoektermen (alleen of in combinaties): dasatinib, imatinib, chronic 
myelogenous/myeloid leukaemia, acute lymphoblastic/lymphatic leukaemia. Het onderzoek 
leverde een aantal aanvullende referenties op4,6,7,13,14,19-22,24. 
 
4. Therapeutische waarde  

De therapeutische waarde van dasatinib is beoordeeld op de criteria werkzaamheid, effectiviteit, 
bijwerkingen, kwaliteit van leven, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. De mediane 
overleving is de primaire effectiviteitparameter (Cheson et al. 199917; Guideline 200618). Wanneer 
door de behandeling het verloop van de ziekte sterk wordt vertraagd, worden ook minder 
definitieve parameters als de mediane ziektevrije overleving of progressievrije overleving als maat 
voor het behoud van de werkzaamheid gebruikt. De behandeling van chronische myeloïde 
leukemie en acute lymfatische leukemie is gericht op een snelle en duurzame verwijdering van 
maligne cellen uit het beenmerg, bloed, lymfesysteem en organen als de lever en de milt. Hierdoor 
verdwijnen de symptomen of vermindert de ernst ervan, en neemt de kans op een langere 
overleving toe2-4,6,11. Door de beschikbaarheid van biomoleculaire analysetechnieken is het mogelijk 
de respons op de behandeling te differentiëren naar het bloedbeeld (hematologische respons), de 
aanwezigheid van cellen met het Ph+ -chromosoom (cytogenetische respons) en de aanwezigheid 
van cellen met BCR-ABL mRNA (moleculaire respons)2-4,6,7,11-16. De hematologische respons kent een 
onderverdeling die is gerelateerd aan een verlaging van het aantal perifere witte bloedcellen 
(WBC’s), de verwijdering van myeloïde cellen uit het bloed en een normalisatie van het aantal 
bloedplaatjes (tabellen 2,3). Bij het klinisch onderzoek zijn deze niveaus verder uitgewerkt (tabel 
2)2,4,11,13,16 (Talpaz et al 200619; Hochhaus et al. 200620; Guilhot et al. 200721; Cortes et al. 200622; 
Hughes 200623; Kantarjian et al. 200724 ). De mogelijkheid het ziekteverloop intracellulair te 
kunnen volgen heeft geleid tot het ontstaan van het begrip ‘moleculaire respons” en het voor de 
schatting van de overleving belangrijke begrip ‘minimal residual response’ (tabel 2)2-4,6,11-13,16,20-24.  
 
Tabel 2. Criteria voor de hematologische, cytogenetische, en moleculaire respons.  

 
Respons NCCN Guidelines11/LeukemiaNet2 START onderzoeken19-22,24 

 
Hematologische respons (HR) 

 
Complete hematologische respons 
(CHR) 

- normalisatie van het aantal in het 
bloed aanwezige leukocyten tot min-
der dan 10 x 109 per liter. 
- normalisatie van het aantal bloed-
plaatjes tot minder dan 450 x 109 per 
liter. 
- afwezigheid in bloed van niet gerijpte 
cellen als (pro-)myelocyten of blasten. 
- afwezigheid van ziekteverschijnselen 
waaronder een voelbaar vergrote milt. 

- WBC < hoogste normaalwaarde van 
de instelling. 
- ANC > 1.000 per mm3 
-100.000 < bloedplaatjes per mm3 < 
hoogste normaalwaarde van de 
instelling (uitzondering: < 100.000 
door medicamenteuze behandeling). 
- afwezigheid in bloed van blasten of 
promyelocyten. 
- < 5% blasten in beenmerg. 
- < 5% myelocyten en metamyelocyten 
in het bloed. 
- basofielen in bloed < hoogste nor-
maalwaarde van de instelling. 
- geen tekenen van extramedullaire 
ziekte (incl. vergroting van de lever 
en/of milt).    

Partiële hematologische respons 
(PHR) 

- als CHR met uitzondering van: 
- de aanwezigheid van niet gerijpte 
cellen. 
- aantal bloedplaatjes < 50% van de 
waarde voor behandeling maar > dan 
de CHR waarde. 
- aanwezigheid van een voelbaar 
vergrote milt met een afmeting < 50% 
van de omvang voor behandeling.  

 
 
 
 

NVT 
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Beperkte (minor) hematologische 
respons (minor HR) 

 
 
 
 

NVT 

- < 15% blasten in beenmerg en < 15% 
blasten in het bloed. 
- < 30% blasten en promyelocyten in 
beenmerg en < 30% blasten en 
promyelocyten in het bloed. 
- < 20% basofielen in het bloed. 
- geen extramedullaire ziekte anders 
dan in de lever en milt. 

Geen bewijs van leukemie (NEL)  
 
 
 
 
 
 

NVT 

- aantal WBC’s < dan de bovenste 
normaalwaarde van de instelling. 
- geen blasten in beenmerg en bloed. 
- < 5% blasten in beenmerg. 
- perifere basofielen < de bovenste 
normaalwaarde van de instelling. 
- geen extramedullaire ziekte (ook niet 
in de lever en de milt). 
En tenminste 1 van de twee volgende 
voorwaarden: 
- absolute waarde neutrofielen > 500 
per mm3 and < 1.000 per mm3. 
- 20.000 < bloedplaatjes per mm3 < 
100.000. 

 
Cytogenetische respons (CyR)(na evaluatie van tenminste 20 metafasen) 

 
Complete cytogenetische respons 
(CCyR) 

- geen aantoonbare Ph+ - positieve 
cellen  

- 0% in de metafase verkerende Ph+ - 
positieve cellen in het beenmerg. 

Partiële cytogenetische respons (PCyR) - 1-34% in de metafase verkerende Ph+ 
- positieve cellen in het beenmerg. 

- 1-35% in de metafase verkerende Ph+ 
positieve cellen in het beenmerg. 

Majeure (major) cytogenetische 
respons (MCyR) 

 
NVT 

 
CCyR + PCyR 

Beperkte (minor) cytogenetische 
respons (minor CyR) 

- 35-90% in de metafase verkerende 
Ph+ - positieve cellen in het beenmerg. 

- 36-65% in de metafase verkerende 
Ph+ - positieve cellen in het beenmerg. 

Minimale cytogenetische respons 
(minimal CyR) 

 
NVT 

- 66-95% in de metafase verkerende 
Ph+ - positieve cellen in het beenmerg. 

 
Moleculaire respons (MR)3,4,11,13,23 

 
Complete moleculaire respons (CMR) NVT - BCR-ABL mRNA transcripten niet 

meer aantoonbaar. 
Majeure (major) moleculaire respons 
(MMR) 

 
 

NVT 

- 3 log afname van BCR-ABL mRNA 
transcripten ten opzichte van een 
gestandaardiseerde uitgangswaarde 
van de ratio BCR-ABL/BCR. 

ANC: aantal neutrofielen (‘absolute neutrophil count’). 
WBC: aantal perifere witte bloedcellen (‘white blood [cell] count’). 

4.a. Werkzaamheid en effectiviteit 

 
4.a.1. Onderzoeken  
De werkzaamheid van dasatinib bij de behandeling van volwassen patiënten met chronische 
myeloïde leukemie die resistent waren voor imatinib of dit middel niet konden verdragen, is als 
eerste onderzocht in één fase 1 onderzoek (CA 180002). Hierbij werden patiënten met 
verschillende stadia (tabel 1) met gedurende het onderzoek opklimmende doseringen dasatinib 
behandeld19. Het onderzoek leidde tot het geregistreerde doseringsschema (2x daags 70 mg). 
Daarna is in vier éénarmige, open fase II onderzoeken de werkzaamheid van dasatinib (140 
mg/dag) per afzonderlijk ziektestadium onderzocht16,20-22. In één gerandomiseerd fase II onderzoek 
bij patiënten in de chronische fase die voorheen behandeld waren met een dagdosis van 600 mg 
imatinib, is dasatinib met hooggedoseerd imatinib (800 mg/dag) vergeleken16,24. 
 
In het CA180013/START C onderzoek werd dasatinib onderzocht bij patiënten met chronische 
myeloïde leukemie in de chronische fase (tabel 1) die eerder behandeld waren met meer dan 600 
mg/dag imatinib, of resistent waren tegen een dagelijkse dosis van 600 mg, of minder in 
aanwezigheid van imatinib-resistente BCR-ABL puntmutaties. Door imatinib (> 400 mg/dag) 
veroorzaakte intolerantie werd gedefinieerd als het optreden van zeer ernstige, niet 
hematologische bijwerkingen (graad 3 of 4) of levensbedreigende (graad 4) hematologische 
toxiciteit gedurende zeven of meer dagen16,20. Op basis van het optreden van bijwerkingen kon de 
dosis dasatinib tot 80 mg/dag worden verminderd. Verhoging tot 180 mg/dag was mogelijk bij 
progressie en het uitblijven van een complete hematologische respons of majeure cytogenetische 
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respons (tabel 2) na respectievelijk acht of twaalf weken behandeling16,20. Deze criteria golden ook 
voor het vergelijkende onderzoek (CA 180017/START R) waarin bij onvoldoende werkzaamheid 
na een behandeling van minimaal drie maanden of intolerantie kon worden overgestapt naar de 
alternatieve behandeling16,24. 
 
Het CA180005/START A onderzoek betrof patiënten met chronische myeloïde leukemie in de 
acceleratiefase (tabel 1). Resistentie tegen imatinib werd omschreven als progressie naar deze fase 
tijdens behandeling met dagdosis van 400 mg imatinib of meer. Verder ging het om patiënten met 
gevorderde chronische myeloïde leukemie die niet of onvoldoende snel reageerden op een 
behandeling met een dagdosis van 600 mg. Tenslotte betrof het patiënten met gevorderd 
chronische myeloïde leukemie die een terugval hadden in hun hematologische respons bij een 
behandeling met een dosis van 600 mg/dag of hoger16,21. Voor intolerantie golden dezelfde criteria 
als bij de eerder genoemde onderzoeken. Bij progressie werd de dagdosis dasatinib zomogelijk 
verhoogd tot 200 mg16,21. 
 
De CA18006/START B en CA180006/START L onderzoeken hadden betrekking op patiënten met 
blastaire chronische myeloïde leukemie van het myeloïde (MBC-CML) en het lymfatische type (LBC-
CML), of patiënten met Ph+ acute lymfatische leukemie. Resistentie tegen imatinib werd 
gedefinieerd als het gebruik van 400 mg/dag of meer bij progressie naar de blastenfase, of van 
600 mg/dag of meer bij progressie vanuit de acceleratiefase (400-600 mg/dag bij intolerantie voor 
een dosis van 600 mg/dag of meer). Voor intolerantie golden dezelfde criteria als bij de eerder 
genoemde onderzoeken. Patiënten dienden in een redelijke conditie te zijn met een voldoende 
lever- en nierfunctie. Bij progressie of het uitblijven van een respons werd de dagdosis zo mogelijk 
tot 200 mg verhoogd16,22. 
 
Primaire eindpunten bij de behandeling van chronische myeloïde leukemie in de chronische fase 
(CA180013/START C) waren het bereiken van een stabiele complete hematologische respons 
(tabel 2). Bij imatinib-resistente patiënten was dit een majeure cytogenetische respons uitgaande 
van het aantal Ph+ metafasen in beenmergcellen16,20. Bij het CA180017/START R onderzoek werd 
de respons op dezelfde wijze geëvalueerd16,24. Primaire eindpunten van het CA180005/START A 
onderzoek waren het bereiken van een majeure hematologische respons en een algehele 
hematologische respons16,12. Bij de CA18006/START B en CA180015/START L onderzoeken waren 
het bereiken van een majeure hematologische respons en een algehele hematologische respons de 
primaire eindpunten16,22. 
 
4.a.2. Resultaten 
Na includering van de in de protocollen genoemde patiëntenaantallen heeft ten behoeve van de 
registratie bij alle onderzoeken censoring plaatsgevonden. Daarna is deze populatie aangevuld 
met nieuwe patiënten en zijn de onderzoeken voortgezet16. Voor registratie is uitgegaan van een 
vervolgduur van zes maanden16. Aanvullende gegevens voor een vervolgduur van acht maanden 
zijn in beperkte mate beschikbaar16,20-22. Voor een zeer beperkt aantal patiënten zijn de voorlopige 
resultaten van het vergelijkende fase II onderzoek summier in het EPAR beschreven16. Een 
aanvullende, maar eveneens voorlopige rapportage is beschikbaar in de vorm van een in 2006 
gepubliceerd abstract24. 
 
CA180013/START L: op het moment van evaluatie namen 201 patiënten (zie overzichtstabel in 
het EPAR16) met chronische myeloïde leukemie in de chronische fase aan het onderzoek deel. Met 
een mediane dosis van 101 mg/dag bedroeg de mediane duur van de behandeling 8,3 maanden. 
Bij 186 patiënten kon het effect van dasatinib worden geëvalueerd (tabel 3)20. Bij 168 patiënten 
resulteerde de behandeling in een complete hematologische respons (tabellen 2,3) die na 
ongeveer 14 dagen (mediaan) behandeling werd bereikt. De duur van de respons varieerde van 1 
tot 10 maanden. Na een mediane vervolgduur van acht maanden werd bij 97 (52%) patiënten een 
majeure cytogenetische respons waargenomen. Dit effect werd bereikt na ongeveer drie maanden 
en hield bij vrijwel alle patiënten gedurende de vervolgperiode aan. Een moleculaire respons als 
beschreven in tabel 3 is nog niet gerapporteerd. Na minimaal acht maanden bedroeg de 
progressievrije overleving 92%20. 
 
CA180017/START R: na 12 weken behandeling kon er bij 35% van de dasatinib behandelde 
patiënten een majeure cytogenetische respons worden vastgesteld. Bij met hooggedoseerd 
imatinib behandelde patiënten was die bij 29% bereikt. Dasatinib leek werkzamer te zijn imatinib 
bij patiënten die eerder met 600 mg/dag imatinib waren behandeld en bij patiënten die voorheen 
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geen cytogenetische respons hadden bereikt16. Na 12 weken gingen 36 (73%) patiënten over naar 
de behandeling met dasatinib. Van hen bereikten 19 (42%) vervolgens een majeure cytogenetische 
respons. Zes patiënten (6%) stapten na 12 weken over naar imatinib. Een cytogenetische respons 
werd bij hen niet waargenomen16,24.   
 
CA180005/START A: op het moment dat het onderzoek voor registratie werd geëvalueerd namen 
120 patiënten met chronische myeloïde leukemie in de acceleratiefase aan het onderzoek deel. 
Met een mediane dosis van 113 mg/dag bedroeg na acht maanden follow-up de mediane duur van 
de behandeling 8,3 maanden (5,6 maanden bij 6 maanden follow-up)16,21. Het effect van dasatinib 
werd bij 107 patiënten geëvalueerd (tabel 3). Na acht maanden bereikten 69 (64%) patiënten een 
majeure hematologische respons waarbij bij 35 (33%) de respons compleet was (tabellen 2,3). De 
majeure hematologische respons werd in ongeveer twee maanden (mediaan) bereikt. Bij 65% van 
de patiënten met een imatinib-resistente vorm van BCR-ABL (N=99) kwam het tot een majeure 
hematologische respons. Vijfendertig (33%) patiënten bereikten een majeure cytogenetische 
respons in ongeveer twee maanden (mediaan), hiervan had 24% een complete respons. Bij 34% van 
de patiënten met een imatinib-resistente vorm van BCR-ABL kwam het tot een majeure 
cytogenetische respons. Of en in welke mate de behandeling met dasatinib een formele 
moleculaire respons teweegbracht is nog niet bekend16,21. Na acht maanden follow-up bedroeg de 
progressievrije overleving 76%. Hierbij werd de mediaan niet bereikt21. 
 
Tabel 3. Werkzaamheid van dasatinib als onderzocht in vier éénarmige fase II onderzoeken. 
 

 
Patiënten in/met 

==> 

Chronische fase 
(N=186) 

Acceleratiefase 
(N=107) 

Myeloïde 
blastenfase 

(N=74) 

Lymfatische 
blastenfase 

(N=42) 

Ph+ ALL 
(N=36) 

 
Hematologische respons (%)1 

 
 6 mnd 8 mnd  6 mnd 8 mnd 6 mnd 8 mnd 6 mnd 8 mnd 6 mnd 
OHR (95% BI)3 Nvt Nvt 80 

(72-87) 
81 53 

(41-64) 
53 36 

(22-52) 
36 47  

(30-65) 
MaHR (95% BI)3 Nvt Nvt 59 

(49-68) 
64 32 

(22-44) 
34 31 

(18-47) 
31 42  

(26-59) 
CHR 90 

(85-94) 
90 

(85-94) 
33 
 

39 24 26 26 26 31 

NEL Nvt Nvt 26 25 8 8 5 5 11 
MiHR (95% BI) Nvt Nvt 22 

(14-31) 
17 20 

(12-31) 
19 5  

(0,6-16) 
5 6  

(0,7-19) 
 

Cytogenetische respons (%)2 

  
MCyR 45  

(37-52) 
52 

(45-60) 
31 

(22-41) 
33 30 

(20-42) 
31 50 

(34-66) 
50 58  

(41-75) 
CCyR 33 39 22 24 27 27 43 43 58 
(..-..): 95% BI (voorzover beschikbaar). 
1 waargenomen voor een periode van tenminste 4 weken. Voor afkortingen en criteria zie tabel 1: OHR 
(overall HR) = MaHR + MiHR; MaHR = CHR + NEL. 
2 bepaald na een follow-up van tenminste 6 maanden. Voor afkortingen en criteria zie tabel 2: MCyR = CCyR + 
PCyR. 
3 Primaire parameter. 
 
CA18006/START B-CA180015/START L: gedurende een follow-up van acht maanden en bij een 
mediane behandelduur van 3,5 maanden staakten 51 (69%) patiënten met chronische myeloïde 
leukemie in de blastenfase de behandeling met dasatinib (mediane dosis: 137,0 mg dag). Dit 
gebeurde voornamelijk door progressie van de ziekte (34%), toxiciteit (11%) en overlijden (9%). Bij 
een mediane behandelduur van 2,8 maanden staakten 37 (88%) patiënten met chronische 
myeloïde leukemie in de lymfatische blastenfase de behandeling met dasatinib (mediane dosis: 
140,0 mg/dag), voornamelijk als gevolg van progressie (52%) en overlijden (14%). Bij 39 (53%) van 
de patiënten met chronische myeloïde leukemie in de myeloïde blastenfase leidde de behandeling 
tot een algehele hematologische respons (tabellen 2,3). De behandeling met dasatinib resulteerde 
bij 23 patiënten (31%) in een majeure cytogenetische respons. De mediane progressievrije 
overleving bij imatinib-resistente patiënten bedroeg vijf maanden16,22. Bij patiënten met de 
lymfatische vorm was bij 15 (36%) sprake van een algehele hematologische respons en bij 13 (31%) 
van een majeure hematologische respons (tabellen 2,3). Het bereiken van een majeure 
hematologische respons duurde ongeveer één maand waarbij het effect tussen de 1,6 en 8,4 
maanden aanhield. De mediane progressievrije overleving bedroeg 2,8 maanden16,22.  
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Bij een follow-up van zes maanden bereikten 15 (42%) van de patiënten met Ph+  acute lymfatische 
leukemie een majeure hematologische respons. Hiervan bleven 10 patiënten gedurende acht 
maanden follow-up in remissie. De duur van de respons varieerde van 1,9+ tot 5,4+ maanden. Bij 
21(58%) patiënten kwam het tot een majeure en tevens complete cytogenetische respons (tabellen 
2,3). De mediane progressievrije overleving bedroeg 3,3 maanden16.  
 
Discussie: door het gebruik van imatinib is de overleving van patiënten met chronische myeloïde 
leukemie in de chronische fase sterk verbeterd: na vijf jaar behandelen bedraagt de mediane 
overleving bij niet eerder met imatinib behandelde patiënten ongeveer 90%2,4 (Druker et al. 200625). 
Bij patiënten die voorafgaand aan imatinib met interferon alfa waren behandeld was het 
percentage nog in leven zijnde patiënten maar iets lager. In het eerste geval was het 
behandelresultaat van imatinib aanmerkelijk beter dan van de combinatie interferon 
alfa/cytarabine. De meeste aanvankelijk met deze combinatie behandelde patiënten gingen 
bovendien na verloop van tijd over naar de behandeling met imatinib2,4,25(O’Brien et al. 200326). 
Vergeleken met de werkzaamheid en effectiviteit van imatinib (400-600 mg) bij voor het eerst 
behandelde patiënten met chronische myeloïde leukemie in de chronische fase (tabel 4) zijn de 
voorlopige resultaten die met dasatinib zijn behaald bij met imatinib uitbehandelde patiënten in 
dit eerste ziektestadium (tabel 3) goed te noemen. Na een mediane vervolgduur van acht maanden 
verschilde de complete hematologische respons voor dasatinib (90%) minder dan 10% met die van 
imatinib bij niet eerder dit middel behandelde patiënten in een vergelijkbaar stadium van het 
onderzoek2,4,26. De voorlopige cytogenetische respons van dasatinib (52%) bij met imatinib 
uitbehandelde patiënten is zelfs vergelijkbaar met die van imatinib bij eerder met interferon alfa 
behandelde patiënten. Bij ongeveer de helft van deze met imatinib behandelde patiënten komt het 
tot een majeure moleculaire respons2-4,25. Wat betreft dasatinib is de observatieperiode nog te kort 
geweest om het behandelresultaat bij met imatinib uitbehandelde patiënten op deze manier te 
kunnen uitdrukken. Het is ook nog niet duidelijk hoe lang de werkzaamheid van dasatinib 
aanhoudt en wat het uiteindelijke effect van de behandeling op de overleving is. Op dit moment 
zijn er alleen gegevens over de complete hematologische respons, de majeure cytogenetische 
respons en de complete cytogenetische respons. Te zijner tijd zal blijken of de voor de overleving 
voorspellende waarde van deze parameters als gebaseerd op het effect van imatinib2,4, ook voor 
dasatinib opgaat. De voorlopige effectiviteit van dasatinib wordt ondersteund door de eveneens 
nog voorlopige resultaten van het fase 1 onderzoek16,20 en die van het vergelijkende onderzoek 
waarin bovendien als gevolg van onwerkzaamheid en bijwerkingen de meeste patiënten die 
aanvankelijk met hooggedoseerd imatinib (800 mg/dag) werden behandeld, overgingen naar de 
behandeling met dasatinib16,24. De voorlopige resultaten van dit onderzoek lijken er op te wijzen 
dat het niet zinvol is imatinib-resistente patiënten met hooggedoseerd imatinib te behandelen16,24.  
 
Tabel 4. Werkzaamheid en effectiviteit van imatinib bij patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) en Ph+ 

acute lymfatische leukemie (ALL). 
 

 
Stadium van de 

ziekte 

Complete hematolo-
gische respons (CHR) 

(%) 

Complete cytogene-
tische respons (CCyR) 

(%) 

Progressievrije 
overleving (PFS) 
(%)(en/of duur) 

Algehele overleving 
(OS) - (% en/of duur)  

Chronische CML, naief 
(mediane follow-up 
19 maanden)1 

95,3 (93,2-96,9) 
(82,4 na crossover van 

interferon 
alfa/cytarabine) 

 
73,8 (69,9-77,4) 

(39,6 na crossover) 

 
12 mnds: 96,6 
18 mnds: 92,1 

 
18 mnds: 97,2 

Chronische CML, naief 
(mediane follow-up & 
data 60 maanden)2 

 
97 

 
82 

 
83 (79-87) 

 
60 mnds: 89 (86-92) 

 
Chronische CML, na 
falen IFN (responsdata 
37 maanden)3,4 

 
95 

53 
(43 bevestigd) 

 
60 mnds: 69 

 
48 mnds: 86-88 

CML acceleratiefase 
(mediane follow-up 
60 maanden & data 
40,5 maanden)3,4 

 
71,5 

 
20,4 

(16 bevestigd) 

 
22,9 maanden 

 
42,5 maanden 

CML myeloïde 
blastenfase (data 38 
maanden)12 

 
8 

7 
(bevestigd 2) 

 
7,7 maanden 

 
4,7 maanden 

Ph+ ALL recidiverend/ 
refractair, monothera-
pie3 

 
9 
 

 
MCyR: 23 

 
2,6-3 maanden 

 
4,9-9 maanden 

(..-..): 95% BI indien beschikbaar. 
1 O’Brien et al. 200326; respons na 18 maanden behandeling. 
2 Druker et al. 200625 
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3 1B-tekst imatinib12 

4 Baccarini et al. 20062; Kantarjian et al. 20064.  
 
Imatinib is veel minder werkzaam bij patiënten met gevorderde chronische myeloïde leukemie dan 
bij patiënten die nog in de chronische fase verkeren (tabel 4)2,4,12,13. Bij een dosis van 600 mg/dag 
of hoger bereikt ongeveer 40-70% van de patiënten in de acceleratiefase een complete 
hematologische respons en ongeveer 20% een complete cytogenetische respons. De 
progressievrije overleving na drie jaar bedraagt ongeveer 40%2,4,12. Bij ongeveer 10-25% van de 
patiënten in de blastenfase komt het tot een complete hematologische respons, bij minder dan de 
helft wordt een complete cytogenetische respons waargenomen, terwijl na drie jaar minder dan 
10% nog in leven is2,4,12. Het relatief hoge complete cytogenetische responspercentage (tabel 3) en 
de na 6-8 maanden al aanmerkelijke progressievrije overleving (percentage en/of duur zijn gelijk 
of groter dan berekend voor imatinib) zijn aanwijzingen voor een mogelijk grotere effectiviteit van 
dasatinib dan van imatinib bij patiënten met een gevorderde chronisch myeloïde leukemie. Bij 
patiënten met gevorderde Ph+ acute lymfatische leukemie is het voorlopig met dasatinib behaalde 
behandelresultaat aanmerkelijk beter dan het resultaat van een behandeling met imatinib bij 
patiënten met recidiverende of refractaire Ph+  acute lymfatische leukemie12,16. 
 
Zowel bij de behandeling van patiënten met chronische myeloïde leukemie in de chronische fase 
als in de acceleratiefase was de mediane dosis aanmerkelijk lager (99-115 mg/dag) dan de 
uitgangsdosis van 140 mg/dag16,19-21. Alleen bij patiënten met chronische myeloïde leukemie in de 
blastenfase en Ph+ acute lymfatische leukemie kwam de mediane dosis overeen met de 
uitgangsdosis16,22. Het verschil geeft mogelijk aan dat de aanbevolen dagdosis voor veel patiënten 
te hoog is. In een reactie op een ingezonden brief naar aanleiding van de publicatie van het fase 1 
onderzoek geven de auteurs van dit artikel aan dat in een fase III onderzoek bij patiënten met 
chronische myeloïde leukemie in de chronische fase het gebruik van een dagdosis van 100 mg 
met dat van 140 mg wordt vergeleken (in combinatie met een één- of tweemaal daagse 
toediening)19. 
 
Conclusie: de behandeling met dasatinib leidt tot een complete hematologische respons bij de 
meeste patiënten met chronische myeloïde leukemie in de chronische fase die resistent waren 
geworden voor imatinib of die dit middel niet konden verdragen. Hierbij werd resistentie 
omschreven als onvoldoende werkzaamheid bij een dosering van 600 mg of hoger, of de 
aanwezigheid van met imitanib-resistentie geassocieerde BCR-ABL mutaties bij behandeling met 
400 mg/dag. Bij ongeveer 40% van deze patiënten komt het ook tot een complete cytogenetische 
respons. Het is echter nog niet duidelijk in welke mate een moleculaire respons wordt bereikt, en 
hoe effectief dasatinib op de lange termijn is. Op basis van indirecte vergelijking lijkt dasatinib bij 
de behandeling van gevorderde chronische myeloïde leukemie, chronische myeloïde leukemie in 
de lymfatische blastenfase en Ph+ acute lymfatische leukemie wat betreft de hematologische en 
cytogenetische respons werkzamer te zijn dan imatinib. Ook hier is er nog maar beperkt inzicht in 
de ontwikkeling van de moleculaire respons en ontbreken gegevens over de doorwerking van de 
respons op de (progressievrije) overleving. Het is nog niet duidelijk wat de optimale dosering van 
dasatinib is bij de behandeling van chronische myeloïde leukemie in de verschillende ziektestadia. 

4.b. Bijwerkingen 

Bij de meeste op veiligheid beoordeelde patiënten (57% [N=911]) bedroeg de duur van de 
behandeling met dasatinib drie tot zes maanden. Slechts 11% werd gedurende een langere tijd 
behandeld. Het percentage patiënten dat zich vanwege bijwerkingen uit het onderzoek terugtrok 
lag tussen de vijf en elf procent16,19-22,24. Er overleden geen patiënten als direct gevolg van het 
gebruik van dasatinib15,16.  
 
In het bijzonder bij patiënten met chronische myeloïde leukemie in de acceleratie- en blastenfasen 
en bij patiënten met gevorderd Ph+ acute lymfatische leukemie is de meest voorkomende en vaak 
ernstige bijwerking het ontstaan of verergeren van cytopenie (trombopenie, neutropenie, anemie). 
Bij patiënten in de blastenfase is er ook vaak al bij aanvang van de behandeling een cytopenie 
aanwezig. Beenmergsuppressie kon meestal afdoende worden behandeld door het verlagen van de 
dosis of het tijdelijk staken van de behandeling. Febriele neutropenie trad bij 4% van de met 
dasatinib behandelde patiënten op15,16,19-22. 
 
Bloedingen omvatten zowel lichte bloedingen van de neus en op de huid als ernstige maagdarm- 
(5%) of centraalnerveuze bloedingen (< 1%). Bij de meeste patiënten lag aan de bloedingen een 
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ernstige trombopenie ten grondslag. Bij de behandeling van hematologische bijwerkingen moest 
in ongeveer een kwart tot een derde van de gevallen gebruik worden gemaakt van transfusies met 
'packed cells' en/of bloedplaatjes15,16,19-22. 
 
Verdere veelvoorkomende niet-hematologische bijwerkingen zijn vochtretentie (20-25%), diarree 
(34% waarvan ernstig: 4%), misselijkheid (1%), braken (1%), huidreacties (1%), hoofdpijn (1%), 
spierpijn (1%), vermoeidheid (2%) en lusteloosheid (2%), koorts (2%) en ademnood (3%). 
Vochtretentie (ernstig bij circa 7% van de patiënten) is een verzamelbegrip voor een aantal met een 
verstoorde vochtbalans samenhangende bijwerkingen als pleurale effusie (ernstig: 4%), ascites 
(<1%), longoedeem (<1%) en pericardiaal oedeem (<1%), al of niet in combinatie met perifere 
oedemen15,16,19-22,24.  
 
Afhankelijk van het ziektestadium leidde het gebruik van dasatinib tot sterk verhoogde 
leverenzymwaarden (ASAT/ALAT) bij 5% (chronische fase) tot iets meer dan 10% (blastenfase) van 
de patiënten. Bij meer dan de helft patiënten werd een voorbijgaande hypocalciëmie 
waargenomen. In ernstige gevallen was calciumsuppletie noodzakelijk15,16. 
 
Voor zover gegevens van het vergelijkend onderzoek beschikbaar zijn, leidde het gebruik van 
dasatinib tot een aanmerkelijk grotere mate van ernstige trombocytopenie (54 vs 14%) en 
neutropenie (58 vs 28%) dan van hooggedoseerd imatinib (800 mg/dag). Vloeistofretentie werd 
daarentegen vaker waargenomen bij met imatinib behandelde patiënten (43 vs 25%). Pleurale 
effusie trad vaker op bij met dasatinib behandelde patiënten16,24. Voor het overige lijkt het 
bijwerkingenprofiel van imatinib sterk op dat van dasatinib12,15,16,24,25,26. Op basis van de weinige 
beschikbare gegevens kan echter geen goede vergelijking tussen de twee middelen worden 
gemaakt. 
 
Conclusie: het gebruik van dasatinib leidt tot soms ernstige hematologische en algemene 
bijwerkingen. Over de veiligheid op de lange termijn zijn nog maar in beperkte mate gegevens 
bekend. Op basis van voorlopige gegevens lijken de hematologische bijwerkingen van dasatinib 
vaker voor te komen en zijn deze ernstiger dan die van hooggedoseerd imatinib.  

4.c. Kwaliteit van leven 

Hoewel in de registratieonderzoeken de invloed van de behandelingen op de kwaliteit van leven 
mede is onderzocht, zijn de resultaten hiervan niet in het EPAR besproken noch zijn deze 
gepubliceerd.   

4.d. Ervaring 

Dasatinib is in 2006 geregistreerd. Hoofdzakelijk voor de indicatie chronische myeloïde leukemie 
zijn sinds de registratie meer dan 12.500 patiënten met dasatinib behandeld (waarvan ongeveer 
12.000 in de VS)(opgave fabrikant). 
 
Conclusie: de met dasatinib opgedane ervaring is beperkt. 

4.e. Toepasbaarheid 

De oplosbaarheid van dasatinib is sterk pH-afhankelijk. Het gelijktijdige gebruik van H2-remmers 
of protonpomp blokkerende stoffen wordt daarom afgeraden. Antacida dienen niet binnen twee 
uur voor of na de inname van dasatinib te worden gebruikt15,16. 
 
Dasatinib wordt grotendeels in de lever gemetaboliseerd door het CYP3A4. Tijdens de behandeling 
met dasatinib dient het gebruik van geneesmiddelen die de werking van dit enzymsysteem 
beïnvloeden te worden vermeden of aangepast15,16. 
 
Op basis van in vitro onderzoek leidt het gebruik van dasatinib mogelijk tot verlenging van het QT-
interval. Dasatinib dient daarom met voorzichtigheid te worden gebruikt door patiënten bij wie dit 
verschijnsel zich voordoet of eerder heeft voorgedaan of bij wie het, mede door het gebruik van 
geneesmiddelen, tot mogelijke ontwikkeling kan komen. Voor het begin van de behandeling met 
dasatinib dient een aanwezige hypokaliëmie of hypermagnesiëmie gecorrigeerd te zijn15,16. 
 
Het gebruik van dasatinib is niet onderzocht bij personen jonger dan 18 jaar15,16. Imatinib is wel 
geregistreerd voor gebruik bij kinderen12. 
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4.f. Gebruiksgemak 

Dasatinib wordt oraal toegepast. 
 
5. Overige overwegingen 

5.a. Kosten 

 
Tabel 5. Kosten dasatinib en imatinib (AIP excl. BTW). 
 
Geneesmiddel Prijs (€) Dosering Kosten (€) per maand 
Dasatinib 50/70 mg 66,32 per tablet 140 mg/dag 3.979,20 
Dasatinib 20 mg 33,17 per tablet Pm Pm 
Imatinib 400 mg 81,63 per tablet 400 mg/dag 2.448,92 
Imatinib 400 mg 81,63 per tablet 800 mg/dag 4.987,84 

 
Conclusie: een behandeling met dasatinib is goedkoper dan één met hooggedoseerd imatinib. 
 
6. Door de fabrikant aangegeven waarde van dasatinib 

6.a. Claim van de fabrikant 

De fabrikant is van mening dat dasatinib conform de geregistreerde indicatie dient te worden 
gebruikt. 

6.b. Oordeel CFH over de claim van de fabrikant 

De CFH onderschrijft de claim van de fabrikant, maar plaatst daarbij de kanttekening dat het nog 
niet duidelijk is wat op de lange termijn het effect van dasatinib op de verschillende stadia en 
vormen van chronische myeloïde leukemie en Ph+  acute lymfatische leukemie is. Ook is nog niet 
duidelijk wat de optimale dosering van dasatinib bij de behandeling van chronische myeloïde 
leukemie in de verschillende ziektestadia is. 
 
7. CFH-advies 

Dasatinib kan worden gebruikt bij de behandeling van Philadelphia-chromosoom positieve 
chronische myeloïde leukemie, chronische myeloïde leukemie in de lymfatische blastenfase en 
acute lymfatische leukemie bij patiënten die resistent zijn tegen het gebruik imatinib of een 
behandeling met imatinib niet kunnen verdragen.  
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Farmacotherapeutisch Kompas. 
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Kostenconsequentieraming van opname van dasatinib (Sprycel ®) in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem 
 
 
1. Inleiding 
 

 Dasatinib is geregistreerd voor de behandeling van volwassenen met chronische myeloïde 
leukemie (CML) in chronische fase, acceleratiefase of blastaire crisis, die resistent of intolerant zijn 
voor eerder toegediende geneesmiddelen zoals imatinib. Daarnaast is dasatinib ook geregistreerd 
voor de behandeling van volwassenen met Philadelphia-chromosoom positieve (Ph+) acute 
lymfatische leukemie (ALL) en met lymfatische blastencrisis die resistent of intolerant zijn voor 
eerder toegediende geneesmiddelen. Dasatinib is als weesgeneesmiddel geregistreerd.  
 
2. Uitgangspunten 
 
Omvang potentiële gebruikerspopulatie 
De fabrikant schat op basis van Nederlandse incidentie-gegevens uit 1989 tot 20051 dat er jaarlijks 
132 mensen nieuw met chronische myeloïde leukemie worden gediagnosticeerd. Meer dan 85% 
van de patiënten bevindt zich ten tijde van de diagnose in het chronische stadium2. Op basis van 
een Frans onderzoek wordt in de kostenconsequentieraming aangenomen dat 96,8% van deze 
patiënten zich ten tijde van de diagnose in de chronische fase bevindt, 2,2% in de acceleratiefase 
en 0,9% in een blastaire crisis3. 
 
Op basis van schattingen en extrapolaties wordt de mediane overleving van deze groepen 
patiënten geschat op respectievelijk 12,95 jaar (chronische fase), 3,54 jaar (acceleratiefase) en 
1,65 jaar (blastaire crisis). Op grond van deze gegevens stelt de fabrikant dat de prevalentie van 
CML in de jaren 2007-2009 naar schatting respectievelijk 1002 en 1088 bedraagt. 

De wijze waarop de schattingen en extrapolaties doorwerken in de schatting van de prevalentie is 
zeer onduidelijk beschreven en kon derhalve niet op aannemelijkheid worden beoordeeld.  
 
Op basis van GIP-gegevens met betrekking tot het aantal extramurale gebruikers van imatinib lijkt 
het aantal patiënten desondanks een redelijke schatting, ook al wordt imatinib ook ingezet voor 
de indicatie gastro-intestinale stromatumoren. Zie ook onderstaande tabel:  
 

Aantal gebruikers 2001-2005 voor ATC-subgroep L01XX28 : Imatinib 
Raming voor Ziekenfondswet en particulier verzekerden 

 2002 2003 2004 2005 
L01XX28 Imatinib (Glivec ®)  372 654 818 920 
Bron: GIP/College voor zorgverzekeringen 2006 

 
In deze raming is de schatting van de fabrikant met betrekking tot het aantal patiënten met CML 
overgenomen. 
 
Aangezien dasatinib bestemd is voor behandeling van patiënten die resistent of intolerant zijn 
voor imatinib schat de fabrikant dat er in 2007 71, in 2008 70 en in 2009 68 nieuwe patiënten 
voor behandeling met dasatinib in aanmerking komen. Als uitgangspunt wordt hiervoor een studie 
van Lahaye gebruikt waaruit bleek dat 4,5 jaar na start van de behandeling met imatinib in de 
chronische fase, acceleratiefase en blastaire crisis respectievelijk 29%, 45% en 92% van de 
patiënten resistent waren voor imatinib. De wijze waarop deze gegevens worden omgerekend in 
aantallen patiënten is echter zeer onduidelijk. De gepresenteerde jaarlijkse percentages 
optredende resistentie konden niet worden gereproduceerd, de resultaten van de beschreven 
correctie worden niet getoond en de wijze waarop vervolgens tot patiëntenaantallen wordt 
gekomen wordt niet beschreven. De door de fabrikant geschatte aantallen patiënten die imatinib 
resistent zijn, zijn dan ook niet in deze kostenconsequentieraming overgenomen. 
 
Om toch tot een schatting van het aantal voor behandeling met dasatinib in aanmerking komende 
patiëntenaantallen te komen wordt uitgegaan van de behandeling van patiënten in de chronische 
fase. Aangezien er geen curatie mogelijk is van patiënten die worden behandeld met imatinib kan 
worden aangenomen dat elke patiënt vroeg of laat niet meer met imatinib uitkomt. Wanneer 
uitgegaan wordt van circa 125 nieuwe patiënten per jaar in de chronische fase en 25% 
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beenmergtransplantatie blijven er jaarlijks 94 nieuwe patiënten in aanmerking voor behandeling 
met imatinib. Dit is een vrij conservatieve schatting omdat in de praktijk waarschijnlijk minder 
patiënten een beenmergtransplantatie ondergaan. Goede cijfers ontbreken hier echter over zodat 
in deze kostenconsequentieraming de schatting van de fabrikant is overgenomen. Na verloop van 
tijd zullen al deze patiënten in aanmerking komen voor behandeling met dasatinib. Dus per jaar 
komt dat neer op ongeveer 94 patiënten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze situatie nog 
niet in de komende jaren op zal treden omdat imatinib nog niet zo lang wordt toegepast. Het 
duurt dus enige tijd alvorens de patiënten die nu starten met behandeling met imatinib voor 
behandeling met dasatinib in aanmerking komen. De hier gepresenteerde 
kostenconsequentieraming heeft echter tot doel inzicht te geven in de kostenconsequenties die 
het gebruik van dasatinib met zich meebrengt wanneer uiteindelijk een stabiele situatie ontstaat. 

Dosering en duur van gebruik 
Uit de budget impact analyse van de fabrikant kan worden afgeleid dat de fabrikant uitgaat van 
tenminste drie jaar behandeling met dasatinib. De behandelduur in de praktijk hangt echter direct 
af van de effectiviteit van de behandeling. Aangezien nog niet duidelijk is wat de gemiddelde 
behandelduur met dasatinib zal zijn wordt in deze kostenconsequentieraming uitgegaan van twee 
scenario’s. Een kort ( 24 maanden), en een lang scenario (48 maanden). Dit betekent dat er na vier 
jaar respectievelijk circa 188 en 376  patiënten met dasatinib behandeld zullen worden. 
 
De aanbevolen dosering bedraagt tweemaal daags 70 mg. In de klinische onderzoeken was tijdens 
de chronische fase dosisverhoging tot tweemaal daags 90 mg toegestaan. De behandeling wordt 
gecontinueerd tot ziekteprogressie of totdat de patiënt de behandeling niet meer kan verdragen. 
 
Het alternatief voor dasatinib is behandeling met een hoge dosering imatinib (800 mg per dag). 
Deze behandeling wordt voortgezet tot ziekteprogressie optreedt of totdat de patiënt de 
behandeling niet meer kan verdragen. Ook de schatting van de gemiddelde behandelduur met 
imatinib is met grote onzekerheid omgeven omdat studieresultaten omtrent deze groep 
ontbreken. Voor de gemiddelde behandelduur van imatinib wordt aangenomen dat deze de helft 
van die van dasatinib bedragen, respectievelijk 12 en 24 maanden. 
 
Combinatie van de alternatieve behandelduren van dasatinib en imatinib leidt tot 2 scenario’s. Eén 
gebaseerd op een gemiddelde behandelduur van 2 jaar voor dasatinib en 1 jaar voor imatinib en 
één gebaseerd op een gemiddelde behandelduur van 4 jaar voor dasatinib en 2 jaar voor imatinib 

Kosten 
Een tablet met 50 of 70 mg dasatinib kost € 66,32. Een tablet met 20 mg dasatinib kost € 33,17. 
Wanneer uitgegaan wordt van een jaar behandelen met tweemaal daags een tablet van 70 mg en 
gemiddeld zes voorschriften per jaar, bedragen de totale kosten € 51.314,- per patiënt. 
Dosisverhoging tot 90 mg tweemaal daags leidt tot € 25.780, - aan extra meerkosten. 
 
Imatinib kost € 81,63 per tablet van 400 mg. Een jaar behandelen met 800 mg imatinib per dag 
kost € 63.161, - per patiënt. Behandeling met dasatinib is hiermee ongeveer € 12.000, - 
goedkoper dan behandeling met dasatinib.  
 
3. Kostenconsequentieraming 
 
In deze kostenconsequentieraming worden twee scenario’s doorgerekend. Scenario 1 is gebaseerd 
op een gemiddelde behandelduur van 2 jaar voor dasatinib en 1 jaar voor imatinib. Scenario 2 is 
gebaseerd op een gemiddelde behandelduur van 4 jaar voor dasatinib en 2 jaar voor imatinib. 
 
Scenario 1 
In scenario 1 treedt twee jaar eventuele opname van dasatinib in het GVS een stabiele situatie op 
in het aantal gebruikers. Dit aantal bedraagt 94 patiënten per jaar voor imatinib en 188 gebruikers 
voor dasatinib. De kosten die zijn gemoeid met de behandeling van imatinib bedragen dan 5,94 
miljoen. Voor behandeling met dasatinib bedragen de totale kosten dan 9,65 miljoen euro op 
jaarbasis. 
 
Scenario 2 
In scenario 2 treedt vier jaar eventuele opname van dasatinib in het GVS een stabiele situatie op in 
het aantal gebruikers. Dit aantal bedraagt 188 patiënten per jaar voor imatinib en 376 gebruikers 
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voor dasatinib. De kosten die zijn gemoeid met de behandeling van imatinib bedragen dan 11,87 
miljoen. Voor behandeling met dasatinib bedragen de totale kosten dan 19,29 miljoen euro op 
jaarbasis. 
 
In deze kostenconsequentieraming is geen rekening gehouden met het gebruik van dasatinib in de 
acceleratiefase en blastencrisis omdat bij falen van behandeling van dasatinib in de chronische 
fase de resterende overleving zeer beperkt is2. Hiermee is sprake van een geringe onderschatting 
van de kosten van dasatinib. 
 
De meest bepalende factor in deze kostenconsequentieraming is (naast de prijzen) de verhouding 
in gemiddelde behandelduur tussen dasatinib en imatinib. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat 
een jaar behandelen met dasatinib weliswaar iets goedkoper is dan een jaar behandeling met 
imatinib, maar wanneer door een verbeterde overleving de gemiddelde behandelduur met 
dasatinib hoger uitvalt dan die van imatinib zijn de totale kosten van behandeling met dasatinib al 
snel op gelijk niveau en vervolgens hoger. Anderzijds bepaalt de behandelduur ook het aantal 
patiënten wat jaarlijks behandeld zal worden omdat er een contante instroom is van nieuwe 
patiënten. 
 
In dit stadium is niet goed aan te schatten wat de gemiddelde behandelduren zullen zijn.  
In onderstaande tabel staan voor verscheidene behandelduren van zowel imatinib als dasatinib de 
kostenconsequenties weergegeven. Het is echter aannemelijk dat de gemiddelde overleving (en 
daarmee de behandelduur) langer zijn indien patiënten met dasatinib behandeld zullen in plaats 
van met imatinib. Daarom zijn in de tabel de desbetreffende velden leeg gelaten.  
 

Overzicht van kostenconsequenties naar gemiddelde 
behandelduur van imatinib en dasatinib                        

(1 = 1 miljoen euro) 
  Gemiddelde behandelduur met dasatinib (jaar) 
Jaar 1 2 3 4 5 6 7 

1 -1,1  3,7  8,5 13,4 18,2 23,0 27,8 
2  -2,2  2,6 7,4 12,2 17,1 21,9 
3   -3,3 1,5 6,3 11,1 16,0 
4    -4,5 0,4 5,2 10,0 
5     -5,6 -0,7 4,1 
6      -6,7 -1,9 

Gemiddelde 
behandelduur met 
imatinib 800 mg 

 (Jaar) 

7             -7,8 
 
Opname van dasatinib in het GVS gaat waarschijnlijk gepaard met meerkosten. Wanneer de 
gemiddelde behandelduur voor imatinib 1 jaar bedraagt en die van dasatinib 2 jaar bedragen de 
meerkosten 3,7 miljoen euro. Wanneer de gemiddelde behandelduur voor imatinib 2 jaar bedraagt 
en die van dasatinib 4 jaar bedragen de meerkosten 7,4 miljoen euro. De kostenconsequenties zijn 
echter sterk afhankelijk van de behandelduur welke in dit stadium niet goed is te voorspellen.  
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