
 
 
 
 
 
Aan de Minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport 
Postbus 20350 
2500 EJ  ‘s-GRAVENHAGE 
 

 
 
 
 
 
 
Uw brief van Uw kenmerk Datum 

6 april 2007 Farmactec/P 2762283 18 juni 2007 
 
Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer 

PAK/27032618 J. van Eijkel (020) 797 85 64 
 
Onderwerp 

Aanpassing nadere voorwaarden 
clopidogrel (Plavix®) 
 
 
Geachte heer Klink, 
 
In de brief van 6 april 2007 heeft u het College voor zorgverzekeringen (CVZ) verzocht 
om u te adviseren over de door de fabrikant aangevraagde uitbreiding van de bijlage 2 
voorwaarden van zijn geneesmiddel clopidogrel. Het betreft de indicatie  acuut coronair 
syndroom op basis van een acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging in combinatie 
met acetylsalicylzuur.  
 
Advies CVZ 
Op basis van het oordeel van de CFH adviseert het CVZ de bijlage 2 voorwaarden die 
gelden voor de vergoeding van clopidogrel uit te breiden met de indicatie: 
‘Acuut coronair syndroom op basis van een acuut myocardinfarct met ST-
segmentstijging in combinatie met acetylsalicylzuur’. 
 
Oordeel CFH 
De Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) heeft de beoordeling van de therapeutische 
waarde van het gebruik van clopidogrel bij deze indicatie afgerond. De eindconclusie van 
de CFH is dat bij de behandeling van een acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging 
toevoeging van clopidogrel aan de standaardbehandeling met acetylsalicylzuur een 
therapeutische meerwaarde heeft. De overwegingen hierbij treft u aan in het CFH-rapport 
dat als bijlage is toegevoegd (07/17).  
 
Volgens de CFH krijgen door deze indicatie -uitbreiding van de bijlage 2 voorwaarden in 
2007 ongeveer 11.500 extra verzekerden recht op de vergoeding van clopidogrel. Dit 
gaat gepaard met een kostenstijging van ongeveer € 7 miljoen op jaarbasis. In 2008 
lopen deze kosten op tot iets meer dan € 8 miljoen en voor 2009 tot iets meer dan € 9 
miljoen. Het betreft hier maximale ramingen.  
 
Voorstel voor de omschrijving van de nadere voorwaarden  
Indien u besluit het advies van het CVZ over te nemen, dan raadt het CVZ u aan de 
nadere voorwaarden voor clopidogrel als volgt te formuleren: 
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22. Clopidogrel 
Voorwaarde: 
uitsluitend voor een verzekerde die: 

a. na een doorgemaakt myocardinfarct of ischemisch cerebrovasculair accident of 
bij een vastgestelde perifere arteriële aandoening, niet behandeld kan worden 
met acetylsalicylzuur vanwege overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur of een 
andere absolute contra-indicatie voor acetylsalicylzuur heeft, of 

b. is aangewezen op het geneesmiddel in combinatie met acetylsalicylzuur bij: 
- een acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging, of 
- een acuut coronair syndroom op basis van een acuut myocardinfarct met 

ST-segmentstijging, of 
- een stentplaatsing in het kader van een niet-acuut coronair syndroom. 

 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
dr. P.C. Hermans 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
Portefeuille algemeen bestuurlijke zaken en uitvoering internationale verdragen.  
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1. Inleiding 

 In de brief van 6 april 2007 verzoekt de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport het College voor 
zorgverzekeringen een verzoek tot uitbreiding van de nadere 
voorwaarden voor clopidogrel (Plavix®) te beoordelen. 

 
 

2. Nieuwe indicatie 

2.a. clopidogrel (Plavix®) 
Samenstelling Clopidogrel-waterstofsulfaat 97,875 mg (overeenkomend met 

75 mg clopidogrel base). 
 

Geregistreerde 
indicatie 

Profylaxe van atherotrombotische complicaties bij: 
• Patiënten na een doorgemaakt myocardinfarct (van enkele 

dagen tot minder dan 35 dagen), na een doorgemaakt 
ischemisch cerebrovasculair accident (van 7 dagen tot 
minder dan 6 maanden) of die lijden aan een vastgestelde 
perifere arteriële aandoening. 

• Patiënten die lijden aan een acuut coronair syndroom: 
- acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging 
(instabiele angina of myocardinfarct zonder Q-golf) in 
combinatie met acetylsalicylzuur. 

- acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging in 
combinatie met acetylsalicylzuur. 

2.a.1. Voorstel fabrikant  

 STEMI indicatie-uitbreiding opnemen voor Plavix (clopidogrel) 
in bijlage 1A van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem. 
STEMI staat voor acuut myocardinfarct met ST-
segmentstijging. 

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. 
Er zijn momenteel geen andere geneesmiddelen in het GVS 
opgenomen met de vergelijkbare indicatie STEMI. Clopidogrel 
is momenteel onder de merknamen Plavix® en Iscover® voor 
andere indicaties dan STEMI opgenomen op bijlage 1A van de 
Regeling zorgverzekering. 

2.a.3. Therapeutische waardebepaling 

 De therapeutische waarde van clodipogrel is beoordeeld 
op de criteria werkzaamheid, effectiviteit, bijwerkingen, 
toepasbaarheid en gebruiksgemak. Hieronder 
staan de belangrijkste bevindingen weergegeven, voor 
de uitgebreide beoordeling wordt verwezen naar het 
Farmacotherapeutisch rapport van clopidogrel. 
De studies die voor de registratie zijn gebruikt laten zien dat 
clopidogrel toegevoegd aan acetylsalicylzuur bij een acuut 
myocardinfarct met ST-segmentstijging op het 
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elektrocardiogram (STEMI) de kans op een open 
infarctgerelateerde slagader vergroot. Het is aannemelijk dat 
dit de kans op de cardiovasculaire gebeurtenissen zoals een 
(recidief) hartinfarct, beroerte, en sterfte verlaagt. Deze 
uitkomsten zijn consistent met de eerdere ervaring met 
clopidogrel.  
 
Wat betreft de bijwerkingen was er een toename in het 
optreden van minder ernstige bloedingen bij toevoeging van 
clopidogrel aan de behandeling met acetylsalicylzuur. Ernstige 
bloedingen kwamen echter niet (statistisch significant) vaker 
voor in de studies die voor de registratie zijn gebruikt.  

2.a.4. Conclusie therapeutische waarde 

 Clopidogrel, toegevoegd aan de standaardtherapie met 
acetylsalicylzuur heeft een therapeutische meerwaarde voor 
patiënten met een acuut myocardinfarct met ST-
segmentstijging (STEMI). 

2.a.5. Kostenconsequentieraming 

 Uitbreiding van de nadere voorwaarden van clopidogrel met de 
indicatie acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging gaat 
gepaard met meerkosten ten laste van het farmaciebudget. 
Naar schatting zullen er jaarlijks 15.000 patiënten met deze 
indicatie in aanmerking komen voor behandeling met 
clopidogrel, waarvan circa 80% na het plaatsen van een stent. 
Er wordt aangenomen dat patiënten die geen stent geplaatst 
krijgen gemiddeld 6 maanden met clopidogrel behandeld 
zullen worden en patiënten bij wie wel een stent wordt 
geplaatst 1 jaar. 
De meerkosten bedragen in 2007 naar schatting 7,1 miljoen, 
oplopend naar 9,3 miljoen euro in 2009. Dit is een maximale 
raming, gebaseerd op 100% therapietrouw en marktpenetratie. 
Er is verder van uitgegaan dat bij 90% van de percutane 
coronaire interventies tevens een st ent wordt geplaatst.   

 
 

3. Conclusie 

 Clopidogrel, toegevoegd aan de standaardtherapie met 
acetylsalicylzuur, heeft een therapeutische meerwaarde voor 
patiënten met een acuut myocardinfarct met ST-
segmentstijging (STEMI). Uitbreiding van de nadere 
voorwaarden met deze indicatie brengt meerkosten met zich 
mee die in 2007 naar schatting € 7,1 miljoen bedragen, 
oplopend in 2009 naar € 9,3 miljoen. 

 
 
De voorzitter van de Commissie 
Farmaceutische Hulp 
 
 
 
 
 
prof. dr. J.H.M. Schellens 
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De secretaris van de Commissie 
Farmaceutische Hulp 
 
 
 
 
 
W.G.M. Toenders, farmaceutisch adviseur 
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Farmacotherapeutisch rapport clopidogrel  
voor het toepassingsgebied STEMI  
 
1. Samenvatting 

De Commissie Farmaceutische Hulp heeft een farmacotherapeutisch rapport vastgesteld voor het 
geneesmiddel clopidogrel (Plavix®). Voor de bepaling van de therapeutische betekenis van 
clopidogrel, dat aan de standaardtherapie met acetylsalicylzuur wordt toegevoegd, is vergeleken 
met placebo. Hierbij is zij tot de volgende conclusies gekomen: 
 
De studies die voor de registratie zijn gebruikt laten zien dat clopidogrel toegevoegd aan 
acetylsalicylzuur  bij een acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging op het electrocardiogram 
(STEMI) de kans op een open infarctgerelateerde slagader vergroot. Het is aannemelijk dat dit de 
kans op de cardiovasculaire gebeurtenissen zoals een (recidief) hartinfarct, beroerte, en sterfte 
verlaagt. Deze uitkomsten zijn consistent met de eerdere ervaring met clodipogrel. 1  
 
Wat betreft de bijwerkingen was er een toename in het optreden van minder ernstige bloedingen 
bij toevoeging van clopidogrel aan de behandeling met acetylsalicylzuur. Ernstige bloedingen 
kwamen echter niet (statistisch significant) vaker voor in de studies die voor de registratie zijn 
gebruikt.  
 
De bij registratie vastgestelde oplaaddosis is 300 mg clodipogrel. Van deze oplaaddosis worden 
patiënten > 75 jaar uitgesloten. De dosis werd vastgesteld op 75 mg clodipogrel per dag met een 
behandelingsduur van minimaal 1 maand.  
Het is belangrijk dat de eerste dosis zo spoedig mogelijk bij het optreden van symptomen wordt 
toegediend. De behandelduur is van vele factoren afhankelijk zoals  de ernst en omvang van het 
acuut coronair syndroom of myocardinfarct, het al dan niet plaatsen van een stent, het type stent 
en de kans op bloedingen. 
 
 
Eindconclusie therapeutische waarde 
Bij de behandeling van STEMI heeft clopidogrel, toegevoegd aan de standaardbehandeling met 
acetylsalicylzuur, een therapeutische meerwaarde ten opzichte van placebo. 
 
 
2. Inleiding 

Geneesmiddel Plavix 75 mg tabletten  
 

Samenstelling Clopidogrel-waterstofsulfaat 97,875 mg (overeenkomend met 75 mg 
clopidogrel base). 
 

Geregistreerde indicatie Profylaxe van atherotrombotische complicaties bij: 
• doorgemaakt myocardinfarct (van enkele dagen tot minder dan 35 

dagen), na een doorgemaakt ischemisch cerebrovasculair accident 
(van 7 dagen tot minder dan 6 maanden) of die lijden aan een 
vastgestelde perifere arteriële aandoening. 

• acuut coronair syndroom: 
- acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging (instabiele 

angina of myocardinfarct zonder Q-golf) in combinatie met 
acetylsalicylzuur. 

- acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging in combinatie 
met acetylsalicylzuur. 

 
Dosering Acuut coronair syndroom: 

-  zonder ST-segmentstijging (instabiele angina of myocardinfarct 
zonder Q-golf), eenmalige oplaaddosis van 300 mg en daarna 75 
mg eenmaal per dag (met acetylsalicylzuur 75 mg -325 mg per dag). 

- Acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging: eenmaal daagse 
dosis van 75 mg met een oplaaddosis in combinatie met 
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acetylsalicylzuur. Voor patiënten ouder dan 75 jaar moet 
clopidogrel worden gestart zonder oplaaddosis.  

 
Werkingsmechanisme bloedplaatjesaggregatieremmers excl. heparine, ATC-code 

BO1AC04. 
 

Bijzonderheden Bij registratie vastgestelde behandelingsduur van patiënten met een 
acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging op het 
electrocardiogram (STEMI) is minimaal 1 maand. 
 

Voor uitgebreide informatie omtrent het geneesmiddel wordt verwezen naar de preparaattekst zoals deze zal 
worden gepubliceerd in het eerstvolgende Farmacotherapeutisch Kompas (zie bijlage 1). 
 
3. Uitgangspunten beoordeling 

3.a. Toepassingsgebied 
De aanvraag van Sanofi Aventis voor Plavix (clodipogrel) betreft de volgende uitbreiding van het 
toepassingsgebied:  
‘Acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging in combinatie met acetylsalicylzuur.’ 
 
Acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging behoort tot de acute coronaire syndromen. De 
oorzaak van een dergelijk acuut coronair syndroom is een gehele of gedeeltelijke afsluiting van 
een kransslagader. Bij afsluiting ontstaat myocardschade. Als het een groter gebied betreft komt 
dit op het electro-cardiogram (ECG) tot uiting in elevatie van het ST-segment. Deze situatie wordt 
met STE-acuut coronair syndroom, oftwel STEMI, aangeduid.  
 
Behandeling bestaat uit stolseloplossende middelen, direct uitgevoerde percutane coronaire 
interventie (PCI) en/of kransslagaderchirurgie (CABG). Na 24 uur kan de schade aan het myocard 
met biomarkers in het bloed worden bepaald. Biomarkers zijn bijvoorbeeld hartspecifiek troponine 
en CK-MBmassa. 
 
Van een acuut coronair syndroom wordt zowel bij aanwezigheid als afwezigheid van schade aan 
het mycoard gesproken. Bij schade is de nadere classificatie myocardinfarct. De term 
myocardinfarct kan bij opname strikt genomen niet worden gebruikt, omdat de daarvoor 
noodzakelijke schade aan het myocard pas later gemeten kan worden aan biomarkers. Wat vroeger 
een acuut mycardinfarct werd genoemd wordt tegenwoordig vaak STEMI genoemd. STEMI staat 
voor acuut coronair syndroom met ST-segment elevaties.1  
 
Patiënten met STEMI dienen direct naar het ziekenhuis te worden verwezen. Als de patiënt nog 
geen standaardtherapie met acetylsalicylzuur gebruikt, kan de huisarts een oplaaddosis van 160 
mg geven. Verdere therapie kan bestaan uit fibrinolyse en/of PCI en/of CABG, heparine 
intraveneus en/of laagmoleculaire heparinen (LMWH’s). 
 
Clopidogrel heeft een effectiviteit die vergelijkbaar is met acetylsalicylzuur bij secundaire preventie 
van ischemische myocardschade bij atherosclerotische aandoeningen van de coronairvaten. 
Acetylsalicylzuur werkt door irreversibele acetylering van het enzym cyclo -oxygenase in de 
trombocyt, waardoor de vorming van het prostaglandine tromboxaan A2 wordt geremd. 
Clopidogrel is een adenosinedifosfaatreceptorantagonist.  
 
Clopidogrel is het enige geneesmiddel met dit werkingsmechanisme in het GVS. Aan de 
vergoeding van clopidogrel zijn nadere voorwaarden gesteld. Het wordt uitsluitend vergoed voor 
een verzekerde die na een doorgemaakt myocardinfarct of ischemisch cerebrovasculair accident of 
bij een vastgestelde perifere arteriële aandoenin g, niet behandeld kan worden met 
acetylsalicylzuur vanwege overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur of een andere absolute contra-
indicatie voor acetylsalicylzuur heeft. Tevens wordt het vergoed bij de behandeling van een acuut 
coronair syndroom zonder ST-segmentstijging in combinatie met acetylsalicylzuur. 

                                                 
1 Tegenover STEMI staat NSTEMI. NSTEMI is een ACS zonder ST-segment elevaties. De nadere classificatie is een dreigend 
infarct. Hierbij tonen biomarkers meestal afwezigheid van myocardschade.  
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3.b. Keuze vergelijkende behandeling 
De twee cruciale onderzoeken die in het aangevraagde toepassingsgebied zijn uitgevoerd zijn 
CLARITY / TIMI (EFC5133)2 en COMMIT / CCS-2 (EFC7018)3. Deze studies worden in Hoofdstuk 4 
hieronder beschreven.  
 
In de studies wordt de werkzaamheid van clopidogrel vergeleken met placebo. Deze keuze van 
vergelijkende behandeling van clopidogrel en placebo maakt het mogelijk de eventuele voordelen 
van het middel te beoordelen.  
 
De keuze voor een vergelijking met placebo is te verdedigen. Clodipogrel is een nieuw middel dat 
wordt toegevoegd aan de standaardbehandeling met acetylsalicylzuur. Er zijn momenteel geen 
andere geneesmiddelen in het geneesmiddelenvergoedingssyteem (GVS) opgenomen met een 
vergelijkbare registratie. Daarnaast werden bij de behandeling van de patiënten diverse andere 
middelen toegepast waaronder fibrinolytica en anticoagulantia. Deze achtergrond van middelen is 
in beide studies voor de gehele populatie gelijk gehouden.  

3.c. Methodiek van beoordeling 
Het therapeutische belang van clopidogrel is beoordeeld op de criteria werkzaamheid/effectiviteit, 
bijwerkingen, ervaring, toepasbaarheid en gebruikgemak. Op de invloed op de kwaliteit van leven 
wordt niet ingegaan, omdat daar geen specifiek onderzoek naar is gedaan. 
 
Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van de IB tekst van het registratiedossier, de EPAR/NPAR 
en van direct vergelijkende onderzoeken, die gepubliceerd zijn in peer reviewed tijdschriften. Een 
literatuuronderzoek is uitgevoerd met de meest recente bestanden van Medline (50 referenties), 
Embase (20 referenties) en Cochrane (6 referenties) op 22 maart 2007. De volgende zoektermen 
zijn daarbij gebruikt: STEMI en clopidogrel.  
 
In aanvulling op het door de fabrikant ingediende dossier werd het recente secundaire artikel van 
Eshaghian et al. van maart 2007 gevonden, waarin een meta-analyse van CLARITY en COMMIT 
wordt gegeven.  
 
4. Therapeutische betekenis  

Werkzaamheid / Effectiviteit 
Criteria 
Het criterium voor werkzaamheid is of clopidogrel secundair preventief werkt op het optreden van 
de ischemische myocardschade bij patiënten met ten dele of geheel afgesloten coronairslagaderen 
op basis van thrombusvorming toegevoegd aan de standaardbehandeling. 
 
Toepassingsgebied 
Acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging in combinatie met acetylsalicylzuur. 
 
De CLARITY en COMMIT studies dienen de onderbouwing van een aanvraag voor vergoeding van 
een nieuw toepassingsgebied. Eerder werd al met andere studies de profylaxe van 
atherotrombotische complicaties  en het acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging 
(instabiele angina of myocardinfarct zonder Q-golf) onderbouwd. 
 
De analyses van het CLARITY en COMMIT onderzoek werden gebaseerd op het intention-to-treat 
principe. De statistische analyses voor deze studie waren prospectief gedefinieerd..  
 
Tabel 1 clopidogrel bij STEMI 
Studie, 
duur 

Geneesmiddel N  Uitkomst, absoluut  p-waarde 

CLARITY2, 
30 dagen 

Clopidogrel + 
acetylsalicylzuur vs. 
acetylsalicylzuur 

3.491 7,0% minder afgesloten infarct 
gerelateerde coronairslagaderen    
(15,0% vs. 21,7%) 

RRR 36% 
P<0,0001 

COMMIT3, 
28 dagen 

Clopidogrel + 
acetylsalicylzuur vs. 
acetylsalicylzuur 

45.852 0,9% minder re-infarcten van het 
hart, CVAs en/of overlijden             
(9 per 1000) 

RRR 9% 
p=0,002 
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CLARITY is uitgevoerd bij 3.491 STEMI patiënten die behandeld werden met trombolyse. De studie 
werd uitgevoerd in 23 landen, onder andere in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, 
Australië, Israel, Zuid -Afrika en Turkije. 
 
Inclusiecriteria: 
leeftijd 18-75 jaar 
STEMI binnen 12 uur voor randomisatie  
geplande behandeling met fibrinolyse en trombolyse. 
 
De primaire gecombineerde uitkomst was angiografische re-occlusie van het betrokken coronairvat 
of sterfte voordat angiografie uitgevoerd was of een recidief hartinfarct voordat de angiografie 
plaatsvond 2 tot 8 dagen na behandeling . 
 
De secundaire uitkomsten waren angiografisch (TFG 0/1) (Thrombolysis In Myocardial Infarction 

(TIMI) ) (TIMI Flow Grades (TFGs); TFG 0/1 geen (0) of vrijwel geen (1) bloedstroom) of klinisch 
(sterfte, re-MI or recurrente ischemie of andere klinische events op 30 dagen 
 
De behandeling bestond uit clopidogrel 300 mg oplaaddosis gevolgd door 75 mg per dag of 
placebo tot na afloop van routinematig coronairangiografie,  toegevoegd aan de medicamenteuze 
behandeling, waaronder acetylsalicylzuur. Patiënten ontvingen de studiemedicatie in elk geval tot 
en met de dag van de angiografie, of indien zij geen angiografie ondergingen acht dagen, of tot 
ontslag uit het ziekenhuis, afhankelijk van welke van de twee als eerste kwam. Alle patiënten 
werden behandeld met een door de behandelend arts gekozen fibrinolyticum en met 
acetylsalicylzuur in een dosering van 150-325 mg op de eerste dag, en 75-162 mg in de periode 
daarna.  
 
In totaal werden 3.491 patiënten gerandomiseerd met een gemiddelde leeftijd van 57 jaar. De 
baseline karakteristieken tussen de clopidogrel- en placebogroep kome n overeen. 
 
Het primaire eindpunt werd bij 15,0% van de clopidogrel gebruikers en bij 21,7% van de 
controlepatienten waargenomen. Dit correspondeert met een absolute reductie van 6,7% en een 
relatieve risicoreductie van 36% (95% CI 24-47; P<0,0001) op het ontwikkelen van complicaties 
voor de groep patiënten die met clopidogrel + acetylsalicylzuur werd behandeld . 
 
De PCI-CLARITY was een vooraf geplande per protocol analyse van de CLARITY, waarin het effect 
van clopidogrel werd vastgesteld bij de patiënten uit de CLARITY studie die een percutane 
coronaire interventie (PCI) moesten ondergaan. 4 Van de 3.491 patiënten uit de CLARITY, 
ondergingen 1.863 (53%) een PCI. Deze patiënten waren homogeen verdeeld over de twee 
onderzoeksarmen. In deze groep patiënten werd bij de groep die clopidogrel gebruikte een 
absolute risicoreductie gezien van overlijden door cardiovasculaire oorzaken, (myocardinfarct of 
CVA) na de PCI van 3,6% (3,6% vs 6,2%). De relatieve risicoreductie was 54% [95% CI, 35%-85%; P = 
0,008). 
 
COMMIT is uitgevoerd bij 45.852 STEMI patiënten die behandeld werden met of zonder 
trombolyse. De studie werd uitgevoerd in China.  
 
Inclusiecriteria: 
verdenking acuut myocardinfarct (ECG veranderingen: ST elevatie of  linkerbundeltalblok) 
symptomen binnen 24 uur voor randomisatie ontstaan 
geen indicatie of contra-indicatie voor de trialgeneesmiddelen 
 
Exclusiecriterium: 
patiënten voor wie een primaire PCI geïndiceerd werd geacht  
 
Het gecombineerd primair eindpunt: 
sterfte door welke oorzaak dan ook of niet fataal MI of niet fataal CVA 
 
Clopidogrel 75 mg per dag werd toegevoegd aan de behandeling van patiënten met een STEMI. 
Alle patiënten kregen een onderhoudstherapie van acetylsalicylzuur 162 mg/dag naast de 
gebruikelijke behandeling. Patiënten werden in iets meer dan helft van de gevallen behandeld met 
trombolyse. 
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In de COMMIT studie werden patiënten met een acuut hartinfarct binnen 24 uur gerandomiseerd 
naar clopidogrel (75 mg zonder oplaaddosis) of placebo. De studiepopulaties waren vergelijkbaar. 
De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 61 jaar en het merendeel (72%) waren mannen. Er 
werd geen significant verschil gezien tussen de gebruikte medicatie tussen de placebo- en 
onderzoeksgroep. De analyse was op intention-to-treat basis. 
 
Er was een reductie van 10,1% naar 9,2% (RRR = 9%, p= 0,002) in het optreden van het primaire 
gecombineerde eindpunt (sterfte, niet-fataal myocardinfarct of niet fataal CVA) te zien in de groep 
die met clopidogrel behandeld werd.  
 
Tevens werd er een statistisch significante absolute reductie in sterfte gezien in de groep 
patiënten die behandeld werden met clopidogrel van 0,6% , hetgeen neerkomt op een relatieve 
risicoreductie van 7% (p= 0,03).  
 
Discussie: 
In de CLARITY studie wordt voornamelijk effectiviteit aangetoond op één onderdeel van de 
gecombineerde primaire uitkomst; ‘angiografische re-occlusie van het betrokken coronairvat’. 
sterfte en re-infarct van het hart waren als secundaire uitkomsten gedefinieerd. Deze traden echter 
zowel in de behandelde als in de controle groep zelden op. 
 
Uit een post-hoc analyse van het COMMIT-onderzoek blijkt dat clopidogrel effectiever is in de 
context van aanvullende fibrinolytische therapie. 54% van de patiënten hadden vlak voor of na de 
randomisatie fibrinolyse gekregen. Het effect van clopidogrel op het primaire eindpunt  werd 
uitsluitend in deze subgroep gerealiseerd. 
 
Bij de beoordeling door de Europese registratie -autoriteit (EMEA), is vastgesteld dat de Chinese 
populatie van COMMIT verschilt van de Europese populatie. Dit blijkt uit de hogere sterfte van 
8.1% in de placebo groep, terwijl die in Europa rond de 3% ligt.5 EMEA besloot primair de resultaten 
van CLARITY te beoordelen bij de  indicatie -uitbreiding met STEMI. De resultaten van COMMIT 
werden als ondersteunend beschouwd. 
 
De grootte van de trial plus d de hogere incidentie van harde eindpunten in COMMIT hebben het 
voordeel dat er op harde en relevante eindpunten van sterfte, recidief hartinfarct en beroerte 
statistisch significante verschillen zijn geconstateerd. Dit ondersteund de effectiviteit van 
clopidogrel bij de behandeling van STEMI, met name voor groepen met hogere risico’s van sterfte, 
recidief hartinfarct en beroerte.  
 
Een recente secundaire bron van maart 2007, waarin een meta-analyse van CLARITY en COMMIT 
wordt gegeven is van Eshaghian et al. De conclusie is dat uit gerandomiseerde trials blijkt, dat 
clopidogrel effectief is bij STEMI. Uit de analyse blijkt dat de resultaten van clodipogrel bij STEMI 
vergelijkbaar zijn met de resultaten van clodipogrel bij de andere toepassingsgebieden.1 
 
Zeymer U et al. laten in een recente Duits observationeel onderzoek onder  5.886 STEMI patiënten 
zien dat significant meer patiënten overleven die gedurende 1 jaar clopidogrel + acetylsalicylzuur 
gebruiken dan patienten die alleen met acetylsalicylzuur behandeld werden. Het absolute verschil 
in mortaliteit bedraagt 8%.  Bij een subgroepanalyse bleek dat de reductie in mortaliteit alleen 
optrad onder patienten die tevens fibrinolyse of primiare PCI kregen en niet bij de patienten die 
geen fibrinolyse of primaire PCI kregen.  
 
Amstrong heeft in een aanvullende analyse van de GUSTO-IIb trial, waarbij ruim 4.000 patiënten 
met STEMI en 8.000 patiënten met NSTEMI geincludeerd waren, laten zien dat de mortaliteit bij 
patiënten met een STEMI na 30 dagen significant hoger is dan bij NSTEMI patiënten. De auteurs 
concluderen dat een STEMI vaak een ernstiger beloop heeft dan een NSTEMI. 6 
 
Richtlijnen 
Richtlijnen die in Nederland (mede)bepalend zijn voor het beleid van klinici en waarin de plaats van 
clopidogrel voor STEMI patiënten is bepaald zijn o.a. de richtlijn van de Nederlandse vereniging 
voor Cardiologie (NVVC), richtlijn acuut myocardinfarct van de ESC7, de richtlijn van de AHA/ACC8 
en de richtlijn voor PCI van de ESC9. Hieronder wordt de Nationale richtlijn van de NVVC 
geciteerd.10  
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De nationale richtlijnen van de NVVC volgt de combinatie van de bevindingen hierboven:   
De richtlijn voor het gebruik van clopidogrel (Plavix) van de Nederlandse Vereniging voor 
Cardiologie van augustus 2005 stelt dat: 
Bij patiënten met STEMI die een PCI ondergaan (met of zonder stentplaatsing), wordt door de 
NVVC aanbevolen om patiënten te behandelen met een oplaaddosis van 300 of 600 mg 
clopidogrel en vervolgens te behandelen met een aanbevolen dosis van 75 mg per dag voor een 
duur 1 tot 12 maanden afhankelijk van het type stent: 1 maand voor bare-metal stents (BMS) tot 
12 maanden voor drug eluting stents. Met name bij deze patiëntengroep met een zeer hoog risico 
op nieuwe atherotrombotische complicaties is langdurige behandeling van groot belang. 
 
Conclusie:  
De COMMIT en CLARITY studies tonen dat clopidogrel behandeling van STEMI ten opzichte van 
placebo een afname geeft van complicaties (infarct, recidief infarct en beroerte) en sterfte. Het 
grootste effect werd gezien in groepen met hogere risico’s op sterfte, recidief hartinfarct en 
beroerte. Patienten die tevens fibrinolyse en/of PCI ontvangen hebben vermoedelijk meer baat van 
aanvullende behandeling met clopidogrel. 
 
Het is belangrijk dat de eerste dosis zo spoedig mogelijk bij het optreden van symptomen wordt 
toegediend. De behandelduur is van vele factoren afhankelijk zoals de ernst en omvang van het 
acuut coronair syndroom of myocardinfarct, het al dan niet plaatsen van een stent, het type stent 
en de kans op bloedingen. 

4.a. Bijwerkingen 
Bijwerkingen zijn geanalyseerd per-protocol.. Het optreden van de verschillende 
veiligheidseindpunten werd vergeleken door gebruik van Fischer’s exact test. 
 
CLARITY Veiligheidseindpunten: 
?  Primary: TIMI major bleeding 
?  Secondary: TIMI minor bleeding, intracraniële bloeding 
 
Er was een (niet statistisch significant) verschil in het optreden van bloedingen na 30 dagen: 59 
bloedingen (3,4%) in de clopidogrelgroep versus 46 bloedingen (2,7%) in de controlegroep 
(p=0,24). 
Ernstige bloedingen, gedefinieerd als een transfusiebehoefte van tenminste 2 eenheden bloed,  
kwamenbij 1,8% in de clopidogrel groep en 1,3% in de controlegroep voor (p=0,28) . Er was geen 
significant verschil in bloedingen in  subgroepen naar leeftijd, geslacht, type fibrinolytische 
therapie, type heparine en gewicht. In de clopidogrelgroep was de incidentie van intracraniële 
bloedingen 0,5%, en in de controlegroep was dit 0,7% (p=0,38).  
De totale mortaliteit was (niet significant) hoger in de clopidogrel groep (2.6%) dan in de controle 
groep (2.2%). 
 
In totaal ondergingen 136 patiënten in de CLARITY studie een CABG. In de vervolgperiode van 30 
dagen werd er in deze groep geen statistisch significant verschil in het optreden van ernstige 
bloedingen gezien (clopidogrelgroep 7,5%, placebogroep 7,2% p=1,00), ook niet in de groep 
waarbij de studiemedicatie minder dan 5 dagen voor de CABG werd gestopt (clopidogrelgroep 
9,1%, placebogroep 7,1% p=1,00). 
 
In de PCI-CLARITY subgroep van 1.863 patienten die een PCI ondergingen werd geen significant 
verschil gezien in ernstige bloedingen. 2.0% in de clopidogrel groep en 1.9% in de controlegroep 
(P>.99). 
 
COMMIT Veiligheidseindpunten: 
?  Ernstige niet-cerebrale bloeding (fataal of transfusie noodzaak) 
?  Hemorrhagisch CVA 
 
In de COMMIT studie werd geen statistisch significant verschil gezien in het voorkomen van 
bloedingen die een transfusie noodzakelijk maakten van meer dan twee eenheden bloed, cerebrale 
bloedingen en fatale bloedingen (tezame n 134 clopidogrel (0,58%) vs 125 placebogroep (0,55%) 
p=0,59). Deze bloedingen traden niet vaker op bij patiënten die fibrinolyse onderging voor 
randomisatie (n=22,794) en in de groep patiënten van 70 jaar en ouder (n=11,934). Er was geen 
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significant verschil in het voorkomen van fatale bloedingen (73 in de clopidogrelgroep, 74 in de 
placebogroep) en van niet fatale bloedingen (61 in de clopidogrelgroep vs 51 in de placebogroep 
(p=0,35). Er werd wel een statistisch significante toename gezien in het optreden van minder 
ernstige bloedingen (zoals tandvleesbloedingen en haematomen): 831 (3,6%) in de 
clopidogrelgroep vs 712 (3,1%) in de placebogroep. 
 
Discussie: 
Er was zowel in CLARITY als in COMMIT een geringe (meest niet statistisch significante) toename 
van vooral niet ernstige bloedingen  in de clopidogrel-groep..  
 
De, niet statististisch significante, toename van de overall sterfte in CLARITY vs de statistisch 
significante afname van de sterfte in COMMIT, kunnen wijzen op een gunstiger effect van 
toevoeging van clopidogrel bij hoog risico patienten die geen optimale behandeling ontvangen. 
 
Deze bevindingen met betrekking tot het optreden van bloedingen  zijn niet verschillend van de 
bevindingen uit de eerdere trials met clopidogrel die al door de Commissie zijn beoordeeld.  
 
Conclusie: 
Uit CLARITY blijkt dat bij laag-risico STEMI patiënten, clopidogrel de kans verhoogt dat 
fibrinolytische therapie, inclusief acetylsalicylzuur, tot een open infarct-gerelateerde slagader leidt, 
zonder de veiligheid van de patiënten significant negatief te beïnvloeden. Het nadeel van de opzet 
van de CLARITY trial is dat er gekozen is voor een surrogaateindpunt en niet voor een hard 
eindpunt als sterfte, het na een interventie opnieuw optreden van een myocardinfarct.  
 
Uit COMMIT blijkt, dat het toevoegen van clopidogrel aan acetylsalicylzuur therapie 9 
cardiovasculaire gebeurtenissen per 1000 hoog-risico STEMI patiënten voorkomt zonder korte 
termijn toegenomen veiligheidsrisico. Een nadeel van de de COMMIT trial is dat het een Chinese 
populatie betreft met een relatief hoog-risico op (re)-infarcten en sterfte, die als geheel genomen 
niet vergelijkbaar is aan de Nederlandse. Er zijn in Nederland wel subgroepen met een 
vergelijkbaar hoog risico. 
 
Uit de gecombineerde resultaten van CLARITY en COMMIT kan geconcludeerd worden dat 
clopidogrel voordelen heeft voor een deel van de STEMI patiënten. Het is aannemelijk dat met 
name hoog risico STEMI patienten bij wie tevens fibrinolyse en of een PCI plaatsvindt het meest 
baat zullen ondervinden van toevoeging van clopidogrel  

4.b. Ervaring 
in Nederland is clopidogrel sinds 1998 verkrijgbaar. Sinds 2000 is het opgenomen in het 
geneesmiddelvergoedingssysteem. Tussen 2002 en 2005 ontvingen jaarlijks 52.000-57.000 
patienten minimaal 1 recept met clopidogrel behandeld. Het is mogelijk dat in de Nederlandse 
praktijk clopidogrel al gebruikt wordt voor STEMI, zonder dat dit uit de ziekenhuisregistraties 
blijkt.2 STEMI is niet opgenomen in het ziekenhuisregistratiesysteem. 
 
Conclusie: 
De ervaring met clopidogrel is voldoende. 

4.c. Toepasbaarheid 
Deze aanvraag betreft het verzoek tot uitbreiding van toepassingsgebied. Er zijn daarbij geen 
aanvullende bepalingen gevonden ten opzichte van de al staande voorschriften in de SPC en het 
Farmacotherapeutisch Kompas.  

4.d. Gebruiksgemak 
Clopidogrel dient eenmaal daags oraal te worden ingenomen. 
 
                                                 
2 In 2000 is door de Europese en Amerikaanse cardiologenverenigingen diagnose acuut myocard infarct (AMI) vervangen 
door het acuut coronair syndroom (ACS), waaronder STEMI, NSTEMI en instabiele angina pectoris vallen. Deze nieuwe 
codering is in de ICD (International Classification of Diseases) nog niet overgenomen, waardoor registratie -organen van 
ziekenhuisopname alleen melding kunnen maken van acuut myocard infarct of angina pectoris. Binnen de diagnosecode 
AMI (ICD 411) is het dan niet mogelijk om onderscheid te maken tussen STEMI en NSTEMI. [DEZE VOETNOOT WAS AL 
EERDER GEBRUIKT] 
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5. Overige overwegingen 

5.a. Kosten 
Tabel 2: Apotheekinkoopprijs ex. btw 
Geneesmiddel Prijs Dosering (DDD) Kosten per maand 
clopidogrel €1,80 75 mg €52,50 
acetylsalicylzuur €0,48 80 mg €14,48 

 

6. Door de fabrikant aangegeven waarde van clopidogrel 

6.a. Claim van de fabrikant 
Uitsluitend voor de behandeling van STEMI patiënten met of zonder stentplaatsing, die zijn 
aangewezen op clopidogrel in co mbinatie met acetylsalicylzuur. De verzochte behandelingsduur is 
niet bepaald. 

6.b. Oordeel CFH over de claim van de fabrikant 
Uit CLARITY blijkt dat in laag risico STEMI patiënten, clopidogrel toegevoegd aan de 
standaardtherapie met acetylsalicylzuur de kans verhoogt op een open infarct-gerelateerde 
slagader, zonder dat daarbij sprake is van een statistisch significant verhoogd risico van 
bloedingen. CLARITY laat geen effect zien op een hard eindpunt als sterfte. COMMIT laat wel zien 
dat het toevoegen van clopidogrel aan acetylsalicylzuur therapie 9 cardiovasculaire gebeurtenissen 
per 1000 STEMI patiënten voorkomt zonder verhoogde kans op bloedingen. Beide onderzoeken 
zijn echter verschillend van opzet en met name wat betreft het uitgangsrisico van de 
geincludeerde patienten. De CFH is van oordeel dat de secundaire eindpunten uit het CLARITY 
onderzoek vooral bij hoog-risico patienten ook zullen leiden tot een gunstig effect op harde 
klinissche eindpunten. 
 
Het is niet duidelijk hoe lang clopidogrel gebruikt moet worden.  
 
7. CFH-advies 

Clopidogrel, toegevoegd aan de standaardtherapie met acetylsalicylzuur kan de prognose van 
patiënten met een acuut coronair syndroom of myocardinfarct met ST-segmentstijging (STEMI) 
gunstig beinvloeden.  
 
Deze tekst is door de Commissie Farmaceutische Hulp vastgesteld in haar vergadering van 21 mei 
2007. 
 
De gegevens uit dit farmacotherapeutisch rapport zullen worden verwerkt in hoofdstuk 4/C/20 
van het Farmacotherapeutisch Kompas. 
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Kostenconsequentieraming van uitbreiding van de nadere voorwaarden van 
clopidogrel (Plavix®) met de indicatie acuut hartinfarct met ST-
segmentstijging (STEMI). 
 
 
1. Inleiding 
 
Clopidogrel is een trombocytenaggregatieremmer welke wordt ingezet bij het acuut coronair 
syndroom. Clopidogrel is in het geneesmiddelenvergoedingssysteem opgenomen op bijlage 1A en 
tevens op bijlage 2 met de nadere voorwaarde: “Uitsluitend voor een verzekerde die: 
a. na een doorgemaakt myocardinfarct of ischemisch cerebrovasculair accident of 
bij een vastgestelde perifere arteriële aandoening, niet behandeld kan worden 
met acetylsalicylzuur vanwege overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur of een 
andere absolute contra-indicatie voor acetylsalicylzuur heeft, of 
b. voor de behandeling van een acuut coronair syndroom zonder ST- 
segmentstijging is aangewezen op het middel in combinatie  
met acetylsalicylzuur. 
c. na stentplaatsing in het kader van niet-acuut coronair lijden op het middel is aangewezen.”1 
 
Enige tijd geleden is clopidogrel ook geregistreerd voor: “Acuut myocardinfarct met ST-
segmentstijging in combinatie met acetylsalicylzuur in medisch behandelde patiënten die geschikt 
zijn voor trombolytische therapie.2. De fabrikant vraagt uitbreiding van de nadere voorwaarden 
met bovenstaande indicatie aan.   
 
Acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging behoort tot de acute coronaire syndromen. 1 De 
oorzaak van een dergelijk acuut coronair syndroom is een gehele of gedeeltelijke afsluiting van 
een kransslagader. Het mechanisme van afsluiting is meestal een trombose op een 
endotheelerosie. Deze bevinden zich vaak boven een atherosclerotische plaque, welke bovendien 
vaak ruptureert.  Bij afsluiting ontstaat acute ischemie van het myocard. Als het een groter gebied 
betreft komt dit op het electro-cardiogram (ECG) tot uiting in elevatie van het ST-segment. Deze 
situatie wordt met STE -acuut coronair syndroom, oftewel STEMI, aangeduid. Als het afgesloten vat 
niet binnen 12 uur spontaan of door behandeling weer opengaat, ontstaat necrose van het 
myocard. Behandeling bestaat uit stolseloplossende middelen, direct uitgevoerde percutane 
coronaire interventie (PCI) en/of kransslagaderchirurgie  (CABG).  
 
Omdat de behandeling van een acuut coronair syndroom tegenwoordig vaak effectief is kan ook 
achteraf zelden van een myocardinfarct worden gesproken. Wat vroeger een acuut myocardinfarct 
werd genoemd wordt tegenwoordig vaak STEMI genoemd. STEMI staat voor acuut coronair 
syndroom met ST-segment elevaties.i  Patiënten met STEMI dienen direct naar het ziekenhuis te 
worden verwezen3.  
 
2. Uitgangspunten 
 
Aantal patiënten 
Uit gegevens van de Begeleidingscommissie Hartchirurgie Nederland blijkt dat er in 2004 in 
Nederland circa 24.000 percutane coronaire interventies zijn uitgevoerd en in 2005 28.000.4 

Naar schatting bedraagt dit in circa 16.000 gevallen een acute interventie en in 12.000 gevallen 
een electieve. Op basis van de raming van de Gezondheidsraad raamt de fabrikant het maximale 
aantal patiënten in 2007 op 11.500 en in 2009 op 15.000.  
De fabrikant maakt hierbij onderscheid in patiënten die wel (90%) of geen (10%) percutane 
coronaire interventie ondergaan. Op basis van expert-raadpleging verwacht de fabrikant dat circa 
90 tot 100%  van de patiënten die een percutane interventie ondergaan ook een stent geplaatst 
krijgt. In deze kostenconsequentieraming is gerekend met 90%, al is het goed mogelijk dat dit 
percentage in een aantal ziekenhuizen lager zal liggen. 
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Tabel 1: Overzicht geschat aantal patiënten met een acuut myocardinfarct met ST-segment 
stijging wat in aanmerking komt voor behandeling met clopidogrel. 

Aantal patiënten Type interventie 
2007 2008 2009 

Totaal 11.500 13.250 15.000 
           - Geen PCI 1.150 1.325 1.500 
           - Wel PCI, geen  
             Stent 

1.050 1.200 1.350 

           - Wel PCI, met  
             stent 

9.300 10.750 12.150 

 
 
Dosering en duur van de behandeling 
 
Na een eenmalige oplaaddosis van 300 mg dient clopidogrel bij toepassing bij een acuut 
myocardinfarct met ST-segmentstijging in een dagelijkse dosis van 75 mg voor minimaal 4 weken 
te worden gebruikt. Bij gebruik in combinatie met stent-plaatsing is het advies van alle 
cardiologische organisaties om in deze groep langer door te gaan met de behandeling met 
clopidogrel. De NVVC adviseert 12 maanden. In deze kostenconsequentieraming wordt uitgegaan 
van 6 maanden behandelen voor patiënten die geen percutane coronaire interventie ondergaan en 
de patiënten die een non-stent percutane coronaire interventie  ondergaan. Voor de patiënten bij 
wie een stent wordt geplaatst wordt uitgegaan van een behandelduur van één jaar. De 
gepresenteerde uitgangspunten zijn ruwe schattingen, het is niet goed te voorspellen wat de 
gemiddelde behandelduur in de praktijk zal zijn. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat er 
verschillende typen stents kunnen worden toegepast en de ontwikkelingen en inzichten op dit vlak 
volop in ontwikkeling zijn. 
 
Kosten 
 
De apotheekinkoopprijs van clopidogrel bedraagt € 1,80 per tablet van 75 mg5. Wanneer de kosten 
van de oplaaddosis verwaarloosd worden bedragen de kosten voor de behandeling gedurende 6 
maanden € 341,96 (incl.  claw-back, receptregelvergoeding en BTW). Behandeling gedurende één 
jaar kost € 684,- (incl claw-back, receptregelvergoeding en BTW, op basis van 4 voorschriften per 
jaar). 
 
Substitutie en marktpenetratie 
 
Clopidogrel wordt toegevoegd aan de standaardbehandeling, er is derhalve geen sprake van 
substitutie van bestaande behandelingen. Het is waarschijnlijk dat ook nu al een (groot) deel van 
de patiënten met een acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging met clopidogrel behandeld 
worden. Deze patiënten betalen dit zelf of ontvangen uit coulance vergoeding van hun 
zorgverzekeraar. Er wordt uitgegaan van 100% marktpenetratie. 
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3. Kostenconsequentieraming 
 
In onderstaande tabel staan de kostenconsequenties van uitbreiding van de nadere voorwaarden 
van clopidogrel met de indicatie acuut myocardinfarct met ST-segmentstijging weergegeven voor 
de periode 2007 – 2009. Het betreft hier een maximale raming omdat er uitgegaan wordt van 
100% therapietrouw en 100% marktpenetratie, hetgeen in de praktijk niet voor zal komen. 
Daarnaast worden ook nu al patiënten met deze indicatie met clopidogrel behandeld. 
 
 
Tabel 2: Kostenconsequenties uitbreiding nadere voorwaarden clopidogrel 
Type interventie  2007 2008 2009 

 
Aantal 
patiënten 

Kosten ( 1 = 1 
miljoen euro) 

Aantal 
patiënten 

Kosten ( 1 = 1 
miljoen euro) 

Aantal 
patiënt
en 

Kosten ( 1 = 1 
miljoen euro) 

STEMI zonder 
stent 2.200 € 752.300  2.500 € 854.900  2.850 € 974.600  
STEMI met 
stent-plaatsing 9.300 € 6.361.200  10.750 € 7.353.000  12.150 € 8.310.600  
Totaal 11.500 € 7.113.500  13.250 € 8.207.900  15.000 € 9.285.200  
 
 
4. Conclusies 
 
Uitbreiding van de nadere voorwaarden van clopidogrel met de indicatie acuut myocardinfarct met 
ST-segmentstijging gaat gepaard met meerkosten ten laste van het farmaciebudget. Naar schatting 
zullen er jaarlijks 15.000 patiënten met deze indicatie in aanmerking komen voor behandeling met 
clopidogrel, waarvan circa 80%  na het plaatsen van een stent. Er wordt aangenomen dat patiënten 
die geen stent geplaatst krijgen gemiddeld 6 maanden met clopidogrel behandeld zullen worden 
en patiënten bij wie wel een stent wordt geplaatst 1 jaar. 
De meerkosten bedragen in 2007 naar schatting 7,1 miljoen, oplopend naar 9,3 miljoen euro in 
2009. Dit is een maximale raming, gebaseerd op 100% therapietrouw en marktpenetratie. Er is 
verder van uitgegaan dat bij 90% van de percutane coronaire interventies tevens een stent wordt 
geplaatst.   
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