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Geachte mevrouw Schippers, 
 
In de brief van 13 januari 2016 (CIBG-16-1441) heeft u Zorginstituut Nederland 
verzocht om een inhoudelijke toetsing uit te voeren over de vraag of 
sacubitril/valsartan (Entresto®) onderling vervangbaar is met een middel dat is 
opgenomen in het GVS. Het Zorginstituut heeft, daarbij geadviseerd door de 
Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), deze beoordeling inmiddels afgerond. De 
overwegingen hierbij treft u aan in het GVS-rapport dat met het 
farmacotherapeutisch rapport, de budget impact analyse en de farmaco-
economische analyse als bijlage is toegevoegd. 
 
Sacubitril/valsartan is beschikbaar in de vorm van 50, 100 en 200 mg 
filmomhulde tabletten. De tabletten bevatten respectievelijk 24 mg sacubitril/26 
mg valsartan, 49 mg/51 mg en 97 mg/103 mg. 
Sacubitril/valsartan is geregistreerd voor volwassen patiënten voor de 
behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde 
ejectiefractie. 
 
Toets onderlinge vervangbaarheid 
Sacubitril/valsartan is een combinatiepreparaat en is niet onderling vervangbaar 
met andere combinatietabletten in het GVS en niet onderling vervangbaar met 
enkelvoudige preparaten in het GVS.  
Om te bepalen of het middel in aanmerking komt voor plaatsing op bijlage 1B van 
de Regeling zorgverzekering dient de therapeutische waarde te worden bepaald 
en is tevens een farmaco-economische analyse aangewezen. 
 
Uitkomst therapeutische waarde 
Sacubitril/valsartan heeft een therapeutische meerwaarde vergeleken met 
enalapril bij patiënten met chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV en 
ejectiefractie ≤ 35%, die reeds stabiel gedoseerd zijn op een ACE-remmer/ 
angiotensine-II receptor blokker (ARB) en bètablokker. 
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Uitkomst budget impact analyse 
Rekening houdend met aannames over de te behandelen patiëntenaantallen en de 
marktpenetratie zal opname op lijst 1B van het GVS van sacubitril/valsartan 
(Entresto®) bij symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie 
gepaard gaan met meerkosten tussen de €24 en €33 miljoen ten laste van het 
farmaciebudget in 2019. 
 
Hierbij bestaat onzekerheid over de marktpenetratie en over het aantal patiënten 
met chronisch hartfalen dat exact aan de indicatie met therapeutische 
meerwaarde (dus percentage patiënten dat al stabiel is gedoseerd op ACE-
remmers/ARB en bètablokkers en het percentage patiënten met een ejectiefractie 
van ≤ 35%) zal voldoen.  
 
Farmaco-economische analyse 
Het Zorginstituut concludeert na advisering door de WAR dat de 
kosteneffectiviteitsanalyse van sacubitril/valsartan bij de behandeling van 
symptomatisch chronisch hartfalen van voldoende methodologische kwaliteit is.  
 
De fabrikant rapporteert een incrementele kosteneffectiviteitsratio (ICER) van 
€18.580 per QALY van sacubitril/valsartan ten opzichte van enalapril. 
Op verzoek van Zorginstituut Nederland heeft de fabrikant een alternatieve base 
case analyse aangeleverd die meer van toepassing is op de Nederlandse situatie. 
Daaruit resulteert een ICER van € 19.415 per QALY. 
 
Zorginstituut Nederland acht bij de aandoening chronisch hartfalen een ziektelast 
tussen de 0,4 en 0,7 het meest realistisch en daarmee een referentiewaarde van 
€50.000 per QALY. Zorginstituut Nederland concludeert dat bij een 
referentiewaarde van €50.000 per QALY de kans dat sacubitril/valsartan als 
behandeling bij patiënten met chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV en LVEF 
≤ 35% kosteneffectief is ten opzichte van enalapril, groter dan 95% is.  
 
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat deze kosteneffectiviteitsanalyse enkel 
betrekking heeft op patiënten met chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV en 
LVEF ≤ 35%, die reeds stabiel gedoseerd zijn op een ACE-remmer/ARB en 
bètablokker (tweedelijns behandeling). Er is geen evidentie voor 
sacubitril/valsartan als behandeling bij nieuwe patiënten, daarover kan dus ook 
geen uitspraak met betrekking tot kosteneffectiviteit worden gedaan. 
 
Advies 
Het combinatiepreparaat sacubitril/valsartan is niet onderling vervangbaar met 
enig middel in het GVS. Bij de beoordeling van sacubitril/valsartan is 
geconcludeerd dat er sprake is van een therapeutische meerwaarde en een 
voldoende onderbouwde kosteneffectiviteitsanalyse. Om deze reden adviseert het 
Zorginstituut u sacubitril/valsartan op te nemen op bijlage 1B en bijlage 2 van de 
Regeling zorgverzekering. Opname op bijlage 1B gaat gepaard met meerkosten.  
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Aan de vergoeding van sacubitril/valsartan dienen voorwaarden te worden 
gesteld: 
 
Voorwaarde 

1. uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met 
a. symptomatisch chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV en 

ejectiefractie ≤ 35%, die reeds stabiel gedoseerd is op een ACE-
remmer/angiotensine-II receptor blokker en bètablokker. 

 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
 
Arnold Moerkamp  
Voorzitter Raad van Bestuur 
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1 Inleiding 

In de brief van 13 januari 2016 verzoekt de minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport Zorginstituut Nederland een inhoudelijke toetsing uit te voeren over het 
geneesmiddel sacubitril/valsartan (Entresto®). 

1.1 Sacubitril/valsartan (Entresto®) 
 
Samenstelling1 
Sacubitril 24,3 mg/valsartan 25,7 mg filmomhulde tabletten 
Sacubitril 48,6 mg/valsartan 51,4 mg filmomhulde tabletten 
Sacubitril 97,2 mg/valsartan 102,8 mg filmomhulde tabletten 
 
Geregistreerde indicatie1 
“Entresto is geïndiceerd bij volwassen patiënten voor de behandeling van 
symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie.” 
 
Dosering1 
Startdosering: 49 mg/51 mg 2dd gedurende 2-4 weken 
Streefdosering: 97 mg/103 mg 2dd 

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

Om de plaats van een geneesmiddel in het GVS te kunnen vaststellen, wordt eerst 
beoordeeld of het onderling vervangbaar is met reeds in het GVS opgenomen 
geneesmiddelen. Vervolgens wordt, indien geen sprake is van onderlinge 
vervangbaarheid, beoordeeld wat de therapeutische waarde van sacubitril/valsartan 
is ten opzichte van de standaard- of de gebruikelijke behandeling. 
 
Voor de indicatie chronisch hartfalen zijn geneesmiddelen uit onder andere de klasse 
angiotensine-1-converting enzymes (ACE)-remmers, angiotensine-II-
receptorantagonisten (ARB’s) en bètablokkers in het GVS opgenomen.2,3 
 
Sacubitril/valsartan is een combinatiepreparaat. Combinatiepreparaten zijn alleen 
onderling vervangbaar met enkelvoudige preparaten indien alle werkzame stoffen 
als enkelvoudige preparaten onderdeel uitmaken van een cluster. Omdat sacubitril 
niet in het GVS is opgenomen, is sacubitril/valsartan niet onderling vervangbaar met 
enkelvoudige preparaten in het GVS. 
 
De vraag is vervolgens of er andere combinatiepreparaten in het GVS zijn 
opgenomen waarmee sacubitril/valsartan onderling vervangbaar is.  
Er zijn andere combinatiepreparaten met valsartan opgenomen in het GVS. Dit zijn 
combinaties met calciumantagonisten en diuretica. Sacubitril is een RAAS-remmer.4 
Al eerder is vastgesteld dat RAAS-remmers niet onderling vervangbaar met 
calciumantagonisten en diuretica zijn.3 Hieruit volgt dat valsartan met sacubitril als 
combinatiepreparaat niet onderling vervangbaar is met combinatiepreparaten met 
valsartan en calciumantagonisten of diuretica.  
 
Hieruit volgt dat sacubitril/valsartan in beginsel niet onderling vervangbaar is met 
enig ander in het GVS opgenomen geneesmiddel.  

2.1 Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

2.1.1 Gelijksoortig indicatiegebied 
n.v.t.  

2.1.2 Gelijke toedieningsweg 
n.v.t. 

2.1.3 Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie 
n.v.t. 

2.1.4 Klinische relevante verschillen in eigenschappen 
n.v.t. 

2.2 Conclusie plaatsing op lijst 1A  
Op grond van bovenstaande kan sacubitril/valsartan (Entresto®) niet worden 
geplaatst op bijlage 1A. Bekeken moet worden of sacubitril/valsartan in aanmerking 
komt voor opname op bijlage 1B.  
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3 Beoordeling plaatsing op lijst 1B 

3.1 Beoordeling therapeutische waarde 
 
De beoordeling van de therapeutische waarde is gebaseerd op het 
farmacotherapeutisch rapport sacubitril/valsartan.5 
 
Conclusie: De evidentie op basis van de PARADIGM-HF trial wijst op een klinisch 
relevant voordeel van sacubitril/valsartan vergeleken met de ACE-remmer enalapril 
bij patiënten met chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV en LVEF ≤ 35%, die 
reeds stabiel gedoseerd waren op een ACE-remmer/ARB en bètablokker en die een 
behandeling tijdens een run-in periode met zowel sacubitril/valsartan als met 
enalapril tolereerden. Dit voordeel uitte zich op de primaire composietuitkomstmaat 
cardiovasculaire mortaliteit/hospitalisatie en op de losse componenten van deze 
uitkomstmaat, alsmede op de secundaire uitkomstmaat mortaliteit ongeacht 
oorzaak. Waarschijnlijk worden beide middelen in min of meer vergelijkbare mate 
verdragen. Er zijn kleine onzekerheden over potentiële systematische afwijking van 
de effectschattingen als gevolg van de studieopzet (run-in periodes) en mogelijke 
onderdosering in de controlearm, maar het is onwaarschijnlijk dat deze factoren tot 
wezenlijke vertekening van de effectschattingen heeft geleid. De externe validiteit 
van de studie wordt beperkt vanwege de inclusie van patiënten die al stabiel 
gedoseerd waren op een ACE-remmer/ARB en bètablokker, waardoor er geen 
evidentie is voor behandeling met sacubitril/valsartan als eerste keus bij nog niet 
eerder met een ACE-remmer/ARB behandelde patiënten. 
 
Sacubitril/valsartan heeft een therapeutische meerwaarde vergeleken met enalapril 
bij patiënten met chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV en LVEF ≤ 35%, die 
reeds stabiel gedoseerd zijn op een ACE-remmer/ARB en bètablokker. 
 

3.2 Beoordeling kosteneffectiviteit 
 
De fabrikant rapporteert incrementele kosteneffectiviteitsratios (ICERs) van €15.859 
per LYG en van €18.580 per QALY van sacubitril/valsartan ten opzichte van 
enalapril. 
 
Op verzoek van Zorginstituut Nederland heeft de fabrikant een alternatieve base 
case analyse aangeleverd die meer van toepassing is op de Nederlandse situatie. 
Daaruit resulteert een ICER van € 19.415 per QALY.  
 
Een aantal aannames is van invloed op de ICER: lange termijn effecten van 
sacubitril/valsartan (en gekozen tijdshorizon), keuze van HR mortaliteit, het wel of 
niet meenemen van kwaliteit van leven effect door behandeling met 
sacubitril/valsartan en het meenemen van informele zorgkosten.  
 
De resultaten van de PSA zoals gerapporteerd door de fabrikant laten zien dat de 
kans dat sacubitril/valsartan kosteneffectief is ten opzichte van enalapril  bij een 
referentiewaarde van €50.000/QALY 99,8% is. De resultaten van de PSA in de 
alternatieve base case analyse laten zien dat de kans dat sacubitril/valsartan 
kosteneffectief is ten opzichte van enalapril  bij een referentiewaarde van 
€50.000/QALY ook 99,8% is. 
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Conclusie: Het Zorginstituut concludeert na advisering door de WAR dat de 
kosteneffectiviteitsanalyse van sacubitril/valsartan bij de behandeling van 
symptomatisch chronisch hartfalen van voldoende methodologische kwaliteit is.  
Zorginstituut Nederland concludeert dat bij een referentiewaarde van €50.000 per 
QALY de kans dat sacubitril/valsartan als behandeling bij patiënten met chronisch 
hartfalen NYHA klasse II t/m IV en LVEF ≤ 35% kosteneffectief is ten opzichte van 
enalapril, groter dan 95% is.  
 
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat deze kosteneffectiviteitsanalyse  enkel 
betrekking heeft op patiënten met chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV en 
LVEF ≤ 35%, die reeds stabiel gedoseerd zijn op een ACE-remmer/ARB en 
bètablokker (tweedelijns behandeling). Er is geen evidentie voor sacubitril/valsartan 
als behandeling bij nieuwe patiënten dus daarover kan ook geen uitspraak met 
betrekking tot kosteneffectiviteit worden gedaan.  

3.3 Beoordeling budget impact analyse 
 
Rekening houdend met aannames over de te behandelen patiëntenaantallen en de 
marktpenetraties zal opname op lijst 1B van het GVS van sacubitril/valsartan 
(Entresto®) bij symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie 
gepaard gaan met meerkosten tussen de €24 en €33 miljoen ten laste van het 
farmaciebudget in 2019. 
 
Hierbij bestaat onzekerheid over het aantal patiënten met chronisch hartfalen dat 
exact aan de indicatie met therapeutische meerwaarde (dus percentage patiënten 
dat al stabiel is gedoseerd op ACE-remmers/ARB en bètablokkers en het percentage 
patiënten met een ejectiefractie tussen de 35% en 40%) zal voldoen en over de 
marktpenetratie.  

3.4 Conclusie plaatsing op lijst 1B  
 
Sacubitril/valsartan (Entresto®) kan op bijlage 1B worden geplaatst. 
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4 Conclusie plaatsing in GVS 

Sacubitril/valsartan kan op bijlage 1B worden geplaatst. 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 
inhoudelijke beoordeling van de therapeutische waarde van sacubitril/valsartan bij 
de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde 
ejectiefractie. Sacubitril/valsartan is daarbij vergeleken met enalapril op de criteria 
gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. 
Het Zorginstituut heeft zich hierbij laten adviseren door haar Wetenschappelijke 
Adviesraad (WAR). 
 
De beschikbare evidentie, op basis van de fase 3 PARADIGM-HF trial, wijst op een 
klinisch relevant voordeel van sacubitril/valsartan vergeleken met de ACE-remmer 
enalapril bij patiënten met chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV en LVEF ≤ 
35%, die reeds stabiel gedoseerd waren op een ACE-remmer/ARB en bètablokker en 
die een behandeling tijdens een run-in periode met zowel sacubitril/valsartan als 
met enalapril tolereerden. Dit voordeel uitte zich op de primaire 
composietuitkomstmaat cardiovasculaire mortaliteit/hospitalisatie en op de losse 
componenten van deze uitkomstmaat, alsmede op de secundaire uitkomstmaat 
mortaliteit ongeacht oorzaak. Waarschijnlijk worden beide middelen in min of meer 
vergelijkbare mate verdragen. Er zijn kleine onzekerheden over potentiële 
systematische afwijking van de effectschattingen als gevolg van de studieopzet 
(run-in periodes) en mogelijke onderdosering in de controlearm, maar het is 
onwaarschijnlijk dat deze factoren tot wezenlijke vertekening van de 
effectschattingen hebben geleid. De externe validiteit van de studie wordt beperkt 
vanwege de inclusie van patiënten die al stabiel gedoseerd waren op ten minste een 
ACE-remmer/ARB en bètablokker, waardoor er geen evidentie is voor behandeling 
met sacubitril/valsartan als eerste keus bij nog niet eerder met een ACE-
remmer/ARB behandelde patiënten. 
 
Sacubitril/valsartan heeft een therapeutische meerwaarde vergeleken met enalapril 
bij patiënten met chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV en LVEF ≤ 35%, die 
reeds stabiel gedoseerd zijn op een ACE-remmer/ARB en bètablokker. 
 
De beoordeling van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid, met daarin het 
advies van Zorginstituut Nederland aan de minister van VWS ten aanzien van 
opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), is beschreven in het 
GVS-rapport van sacubitril/valsartan. 
 
 
 
De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 
Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 21 maart 
2016 en de gegevens zullen worden verwerkt in hoofdstuk 5 van het 
Farmacotherapeutisch Kompas. 
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1 Inleiding  

1.1 Achtergrond  

1.1.1 Pathofysiologie aandoening 
Hartfalen wordt gedefinieerd als een tekortschietende pompwerking van het hart, 
leidend tot een complex van klachten en verschijnselen. De diagnose dient te 
worden gesteld op basis van symptomen, onderzoeksbevindingen en objectief 
bewijs voor een structurele of functionele afwijking van het hart in rust. De oorzaak 
kan gerelateerd zijn aan hartspierverlies of hartspierzwakte (vaak als gevolg van 
een doorgemaakt myocardinfarct), maar kan ook ontstaan door langdurige druk- of 
volumeoverbelasting. Er wordt onderscheid gemaakt tussen chronisch en acuut 
hartfalen. Chronisch hartfalen is veelal langzaam progressief maar kan ook 
(tijdelijk) stabiel zijn of acuut exacerberen. Acuut hartfalen is het snel ontstaan of 
verergeren van klachten en verschijnselen van hartfalen of een exacerbatie van 
chronisch hartfalen.1-4  
 
Wanneer de vulling van het hart gestoord is, is sprake van diastolisch disfunctie. 
Systolische disfunctie hangt samen met een afgenomen linkerventrikelejectiefractie 
(LVEF) tot minder dan 35-50%. In veel gevallen treedt een combinatie van 
diastolische en systolische disfunctie op. Bij klachten en verschijnselen gepaard met 
systolische disfunctie met of zonder diastolische disfunctie wordt gesproken van 
systolisch hartfalen. Bij uitsluitend diastolische disfunctie wordt gesproken van 
diastolisch hartfalen.1,2 

1.1.2 Symptomen 
Patiënten met chronisch hartfalen worden gekenmerkt door symptomen van 
kortademigheid of moeheid, in rust of tijdens inspanning. Meestal zijn er ook 
verschijnselen van vochtretentie zoals pulmonale crepitaties, perifeer oedeem en 
verhoogde centraal veneuze druk, of is er een heffend/verbrede ictus palpabel in 
linker zijligging. In ernstiger gevallen kan ook tachycardie en tachypneu worden 
vastgesteld.1-4 

1.1.3 Incidentie / Prevalentie 
In de Nederlandse richtlijn hartfalen uit 2010 wordt een incidentie van 39.000 
patiënten per jaar genoemd en een prevalentie van 120.000 patiënten (95% BI: 
89.800-160.400). Er bestaat een positieve correlatie tussen prevalentie en leeftijd.2 

1.1.4 Ernst 
De meest gebruikte classificatie voor de ernst van hartfalen is de New York Heart 
Association classificatie. Deze wordt onderschreven door de Nederlandse richtlijn.2 
In deze onderverdeling zijn vier klassen gedefinieerd met geen, enige of ernstige 
beperkingen van het inspanningsvermogen (klasse I tot III) waarbij bij klasse III 
mogelijk ook klachten optreden in rust.2,3 Bij klasse IV zijn er geen lichamelijke 
inspanningen meer mogelijk zonder klachten en zijn er ook klachten in rust.2,3 De 
disability weight voor congestief hartfalen is door de WHO geschat op 0,201.5 De 
EQ-5D score van patiënten met NYHA klasse III of IV hartfalen is geschat op 0,60 
(95% BI: 0,58-0,62)6, utiliteiten gemeten bij patiënten met hartfalen zijn 0,855 
(95% BI: 0,845-0,864; klasse I), 0,771 (95% BI: 0,761-0,781;  klasse II), 0,673 
(95% BI: 0,665-0,690; klasse III) en 0,532 (95% BI: 0,480-0,584; klasse IV).7 De 
gemiddelde 5-jaars overleving is 45%.2 
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1.1.5 Standaardbehandeling / Vergelijkende behandeling 
De Nederlandse multidisciplinaire richtlijn hartfalen stelt drie behandeldoelen voor 
medicamenteuze therapie, te weten het reduceren van mortaliteit, het reduceren 
van het risico op ziekenhuisopname voor hartfalen en het verminderen van klachten 
en verhogen van de kwaliteit van leven. Bij systolisch chronisch hartfalen wordt 
primair behandeling met angiotensine converting enzyme (ACE)-remmers 
aanbevolen, eventueel aangevuld met diuretica bij tekenen van vochtretentie. Een 
alternatief voor ACE-remmers zijn angiotensine-II receptor blokkers (ARB’s). 
 
ACE-remmers en ARB’s grijpen aan op het renine-angiotensinesysteem (RAS). ACE-
remmers verminderen de vorming van angiotensine II door de omzetting van 
angiotensine I naar angiotensine II te remmen. Dit leidt onder meer tot verlaging 
van de bloeddruk en stimuleert vaatverwijding via remming van de afbraak van 
bradykinine. ARB’s grijpen ook aan op het RAS, maar dan selectief op de 
angiotensine II-receptor type 1. Hierdoor wordt, net als bij ACE-remmers, de 
werking van angiotensine II geremd. ARB’s hebben echter geen effect op 
bradykinine.8 
 
Stabiele patiënten met licht tot ernstig systolisch hartfalen die zijn ingesteld op een 
optimale dosis ACE-remmers of ARB’s zijn vervolgens geïndiceerd voor 
bètablokkers, toegevoegd aan de behandeling. Wanneer patiënten, ondanks een 
adequate instelling op een ACE-remmer, diureticum en bètablokker, ernstige 
klachten hebben (NYHA klasse III-IV), komen zij in aanmerking voor toevoeging van 
spironolacton (een aldosteronantagonist) aan de behandeling. Ook kan toevoeging 
van digoxine (een hartglycoside) aan de behandeling worden overwogen bij 
patiënten met atriumfibrilleren of gedilateerde ventrikels.2,4,8,9 Ivabradine kan 
worden toegevoegd aan de behandeling van patiënten met hartfalen in sinusritme 
met rusthartfrequentie ≥ 75 slagen per minuut met optimaal en richtlijnconform 
ingestelde medicamenteuze behandeling die ten minste een bètablokker, ACE-
remmer, diureticum en aldosteronantagonist omvat, tenzij de patiënt hiervoor niet 
is aangewezen, een contra-indicatie heeft of deze niet verdraagt.8-10  

1.1.6 Sacubitril/valsartan (Entresto®) filmomhulde tabletten 

1.1.6.1 Geregistreerde indicatie 
“Volwassen patiënten voor de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen 
met verminderde ejectiefractie.”11 

1.1.6.2 Dosering 
De aanbevolen startdosis is één tablet van 49 mg/51 mg 2dd. De dosis dient na 2 
tot 4 weken verhoogd te worden tot de doeldosering van 97 mg/103 mg 2dd, indien 
verdragen door de patiënt.11  

1.1.6.3 Werkingsmechanisme 
Entresto® vertoont het werkingsmechanisme van een angiotensinereceptor-
neprilysine-remmer door tegelijkertijd neprilysine (neutrale endopeptidase, NEP) te 
remmen via LBQ657, de werkzame metaboliet van de prodrug sacubitril. Inhibitie 
van neprilysine kan tot potentieel gunstige effecten leiden door een toename van 
natriuretische peptides en andere vasoactieve peptides. Inhibitie van neprilysine 
leidt echter ook tot toename van angiotensine II. Entresto® bevat daarom naast 
sacubitril ook de ARB valsartan.11  

1.1.6.4 Bijzonderheden 
Het valsartan aanwezig in Entresto® heeft een hogere biologische beschikbaarheid 
dan het valsartan in andere tabletformuleringen die op de markt beschikbaar zijn.11 
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1.2 Vraagstelling literatuuronderzoek 

1.2.1 Vraagstelling 
Wat is de therapeutische waarde van sacubitril/valsartan (Entresto®) bij 
symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie vergeleken met 
enalapril? 

1.2.2 Patiëntenpopulatie 
Patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie. 

1.2.3 Interventie 
Sacubitril/valsartan 

1.2.4 Behandeling waarmee wordt vergeleken 
De EMA en de fabrikant positioneren sacubitril/valsartan als alternatief voor een 
ACE-remmer. Daarom is de behandeling waarmee wordt vergeleken een ACE-
remmer. De Nederlandse richtlijn en de (recentere) Europese richtlijn geven geen 
voorkeur voor een specifieke ACE-remmer.2,4,12 In Nederland zijn enalapril, lisinopril 
en perindopril de ACE-remmers met verreweg de meeste gebruikers, maar omdat 
deze ook voor de behandeling van hypertensie geregistreerd zijn is het niet duidelijk 
wat de meestgebruikte ACE-remmer bij chronisch hartfalen is.13 Wel zijn de 
verschillende ACE-remmers in therapeutisch opzicht uitwisselbaar.8 Volgens de 
richtlijnen is de streefdosis van de ACE-remmer enalapril 10-20 mg 2dd.9 

1.2.5 Relevante uitkomstmaten 
De EMA stelt dat primaire effectiviteitsuitkomstmaten betrekking moeten hebben op 
cardiovasculaire morbiditeit, mortaliteit en lange termijn verbetering van klinische 
symptomen. Een samengestelde uitkomstmaat van cardiovasculaire morbiditeit en 
mortaliteit ongeacht oorzaak kan ook geschikt zijn. Relevante secundaire 
uitkomstmaten zijn onder andere kwaliteit van leven en fysiek functioneren.14  

1.2.6 Relevante follow-up duur 
De EMA geeft aan dat langetermijn follow-up in gecontroleerde setting noodzakelijk 
is om de effectiviteit van een geneesmiddel bij chronisch hartfalen te bevestigen. 
Voor mortaliteit en veiligheid wordt een minimum follow-up van 12 maanden 
genoemd.14 

1.2.7 Vereiste methodologische studiekenmerken 
Voor onderzoek naar chronisch hartfalen zijn RCT’s vereist.14 
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2 Zoekstrategie & selectie van geschikte studies  

2.1 Zoekstrategie 
Bij de beoordeling werd gebruik gemaakt van de Samenvatting van de 
productkenmerken (SPC) van het registratiedossier en de European Public 
Assessment Report (EPAR) van de European Medicines Agency (EMA). Tevens is er 
een literatuursearch verricht met de zoektermen: chronic heart failure, Entresto, 
sacubitril, valsartan, LCZ696, enalapril. 

2.2 Databases & websites 
De literatuursearch is doorgevoerd in Medline, EMBASE, en de Cochrane Library 
voor de periode tot november 2015. 
 
De websites van de volgende organisaties zijn gescreend betreffende richtlijnen 
omtrent symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie: 
CBO, NHG, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, European Society of 
Cardiology. 

2.3 Selectiecriteria 
In- en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien 
artikelen niet op basis van de abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele 
artikelen bekeken.  
 
De volgende in- en exclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen: 
RCT’s met sacubitril/valsartan en ACE-remmers bij chronisch hartfalen, met klinisch 
relevante uitkomstmaten. Niet-gecontroleerde studies zijn geëxcludeerd. 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport sacubitril/valsartan (Entresto®) bij de behandeling van symptomatisch 

chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie | 21 maart 2016 

 

2016004565 Pagina 12 van 33 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport sacubitril/valsartan (Entresto®) bij de behandeling van symptomatisch 

chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie | 21 maart 2016 

 

3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  
Er is 1 studies geïncludeerd op basis van de literatuursearch. De kenmerken van de 
geselecteerde studies zijn weergegeven in bijlage 1. De geëxcludeerde studies zijn 
weergegeven in bijlage 2. De geïncludeerde richtlijnen en overige bronnen zijn 
weergegeven in bijlage 3. 

3.2 Gunstige effecten 

3.2.1 Evidentie 
Studieopzet 
Sacubitril/valsartan is in één dubbelblinde gerandomiseerde studie (‘PARADIGM-HF’) 
vergeleken met enalapril.12,15-17 Hierin kwamen patiënten van 18 jaar of ouder met 
symptomatisch chronisch hartfalen (NYHA klasse II t/m IV) en verminderde 
ejectiefractie (LVEF ≤40%, na protocolamendement ≤ 35%) voor inclusie in 
aanmerking. Primaire composietuitkomstmaat was tijd tot overlijden door 
cardiovasculaire mortaliteit of hospitalisatie door verslechterd hartfalen. Secundaire 
uitkomstmaten waren mortaliteit en kwaliteit van leven, gemeten middels de Kansas 
City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) na 8 maanden follow-up. Uitkomsten 
van deze vragenlijst worden uitgedrukt in een score van 0-100, met een hogere 
score indicatief voor een betere gezondheidstoestand.  
 
Patiënten dienden bij de screening ingesteld te zijn op een stabiel gedoseerde 
behandeling voor hartfalen gedurende tenminste vier weken in de vorm van een 
ACE-remmer of ARB (equivalent van 10 mg enalapril) en een bètablokker, tenzij er 
sprake was van een contra-indicatie of intolerantie. Patiënten met ‘onacceptabele 
bijwerkingen’ tijdens eerdere behandeling met ACE-remmers of ARB’s werden 
geëxcludeerd. Gepland was om ongeveer 8.000 patiënten te includeren met een 
follow-up van 34 maanden. De studie zou dan bij een α van 0,05 een power van 
>97% te hebben om een relatief risico reductie (RRR) van 15% aan te tonen op de 
primaire uitkomstmaat. Voor mortaliteit ongeacht oorzaak was de power 80% voor 
een RRR van 15%. De studie ging hierbij uit van een jaarlijkse incidentie in de 
controlearm van 14,5% op de primaire uitkomstmaat en 7% op mortaliteit ongeacht 
oorzaak.  
 
Patiënten ondergingen voorafgaand aan randomisatie twee sequentiële enkelblinde 
‘run-in’ behandelingen: eerst twee weken met 10 mg enalapril 2dd en vervolgens 3 
tot 6 weken behandeling met sacubitril/valsartan 100 mg 2dd, opgetitreerd naar 
200 mg 2dd na de eerste 1-2 weken. Alle verdere bestaande behandelingen met 
uitzondering van ACE-remmers en ARB’s werden gecontinueerd tijdens de run-in 
fase. Tussen de verschillende fasen was steeds één dag washout. Alleen patiënten 
die de behandelingen gedurende beide run-in periodes tolereerden werden kwamen 
in aanmerking voor de gerandomiseerde fase.  
 
Patiënten 
Er zijn 10.513 patiënten geïncludeerd in bijna 1.000 centra. Hiervan staakten 10,5% 
de studie tijdens de eerste run-inperiode met enalapril, waarvan 5,6% als gevolg 
van ongunstige effecten. Van de 9.419 resterende patiënten staakten 10,4% de 
studie tijdens de tweede run-inperiode met sacubitril/valsartan (5,8% als gevolg 
van ongunstige effecten). Uiteindelijk zijn 4.187 patiënten toegewezen aan 
behandeling met sacubitril/valsartan en 4.212 aan behandeling met enalapril.  
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Geïncludeerde patiënten waren gemiddeld 64 jaar en hadden een BMI van ongeveer 
28 kg/m2. Ruim 20% was vrouw en ongeveer 2/3 blank. Ongeveer 70% van de 
patiënten had NYHA klasse II en een kwart klasse III. Minder dan 1% van de 
patiënten had NYHA klasse IV. Gemiddelde LVEF was ongeveer 29%, ruim 10% had 
een LVEF > 35%. Eerdere behandelingen omvatten een ACE-remmer bij 78%, ARB 
bij 23%, bètablokker bij 93% en diureticum bij 80% van de patiënten. 
 
De patiënten waren over het algemeen goed verdeeld over de twee armen, maar er 
waren iets meer patiënten met NYHA klasse II in de sacubitril/valsartan arm 
vergeleken met enalapril (71,6% resp. 69,3%) en iets minder patiënten met NYHA 
klasse III (23,1% resp. 24,9%). 
 
Resultaten (tabel 1) 
De studie was na tweederde van het geplande aantal events vroegtijdig gestaakt 
vanwege goede effectiviteit op basis van pregespecificeerde stopregels. De mediane 
follow-up was 27 maanden en verschilde niet significant tussen de groepen. In 
totaal overleden 711 patiënten (17,0%) in de sacubitril/valsartan-arm en 835 
patiënten (18,8%) in de enalapril-arm. Patiënten ontvingen gemiddeld 375±71 mg 
sacubitril/valsartan en 18,9±3,4 mg enalapril per dag. Behoudens door overlijden 
staakten 17,8% van de patiënten behandeld met sacubitril/valsartan en 19,8% van 
de patiënten behandeld met enalapril de behandeling (p=0,02). 20 patiënten waren 
lost to follow-up. 
 
Er werd een statistisch significant effect gevonden in het voordeel van 
sacubitril/valsartan op zowel de primaire composietuitkomstmaat (CV mortaliteit of 
ziekenhuisopname voor hartfalen) en op de secundaire uitkomstmaten tijd tot 
overlijden ongeacht oorzaak, en de KCCQ.  
 
Het risico gedurende de follow-up periode op de primaire uitkomstmaat was 20% 
kleiner (HR: 0,80; p<0,001) voor sacubitril/valsartan vergeleken met enalapril. De 
absolute risicoreductie (ARR) bedroeg 4,7%, wat neerkomt op een number needed 
tot treat (NNT) van 21 patiënten om 1 voorval te voorkomen. Voor de twee losse 
componenten van de composietuitkomstmaat was de HR 0,79 voor hospitalisatie en 
0,80 voor CV mortaliteit (ARR 2,8% resp. 3,1% en NNT 36 resp. 32).  
 
Het risico op overlijden gedurende de follow-up periode ongeacht oorzaak was 16% 
kleiner bij patiënten behandeld met sacubitril/valsartan vergeleken met enalapril 
(HR: 0,84; p<0,001). De ARR was 2,8% (NNT 36). De mediane overleving was nog 
niet bereikt. Op de KCCQ werd een statistisch significant minder grote 
verslechtering gevonden na 8 maanden (verschil 1,64 punten). De EQ5D maakte 
onderdeel uit van het studieprotocol, maar is niet gerapporteerd. 
 
De NYHA klasse (zoals gemeten op baseline) was een geprespecificeerde subgroep. 
Op basis van de post hoc analyse werd op het primaire eindpunt een groter voordeel 
tussen sacubitril/valsartan en enalapril bij patiënten met NYHA klasse I/II (n=6.308; 
HR 0,75; 95% BI: 0,68-0,84) gevonden dan bij NYHA III/IV (n=2.078; HR: 0,92; 
95% BI: 0,79-1,08). De interactie was statistisch significant: p=0,034.  

3.2.2 Discussie 
Behandeling met sacubitril/valsartan leidde in de PARADIGM-HF studie tot statistisch 
significante verbeteringen op de primaire composietuitkomstmaat CV 
mortaliteit/hospitalisatie, op mortaliteit ongeacht oorzaak en op kwaliteit van 
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Tabel 1: Gunstige effecten van sacubitril/valsartan vergeleken met enalapril bij patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie12,15 

 sacubitril/valsartan 
(n = 4.187) 

enalapril 
(n = 4.212) 

HR / verschil 
(95% BI) 

p 

primaire eindpunt     

Cardiovasculaire mortaliteit of hospitalisatie 
door verslechterd hartfalen, n (%) 

914 (21,8%) 
 

1.117 (26,5%) 0,80 (0,73-0,87) <0,001 

secundaire eindpunten     

Overlijden ongeacht oorzaak, n (%) 711 (17,0%) 835 (19,8%) 0,84 (0,76-0,93) <0,001 

Cardiovasculaire mortaliteit 558 (13,3%) 693 (16,5%) 0,80 (0,71-0,89) <0,001 

Hospitalisatie door verslechterd hartfalen 537 (12,8%) 658 (15,6%) 0,79 (0,71-0,89) <0,001 

KCCQ score (verschil t.o.v. baseline ± SE) -2,99 ± 0,36 -4,63 ± 0,36 1,64 (0,63-2,65) 0,001 

 
Afkortingen: KCCQ: Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire; HR: hazard ratio; BI: betrouwbaarheidsinterval; SE: least-squares mean 
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leven gemeten met de KCCQ. De gekozen uitkomstmaten zijn in lijn met andere 
onderzoeken naar hartfalen en voldoen aan de richtlijnen van de EMA.10,12,14  
 
Ter vergelijking, de grootte van het effect op CV mortaliteit en mortaliteit ongeacht 
oorzaak was iets kleiner dan bijvoorbeeld de gevonden effecten in de SOLVD-trial 
uit 1992, waarin enalapril werd vergeleken met placebo bij patiënten met chronisch 
hartfalen met LVEF ≤ 35% en (grotendeels) NYHA II/III. In die studie was de RRR 
voor CV mortaliteit 18% (ARR: 4,8%; NNT: 21) en de RRR voor mortaliteit ongeacht 
oorzaak 16% (ARR: 4,5%; NNT: 22) bij een gemiddelde follow-up van 41 
maanden.18  
In een positieve beoordeling van het Zorginstituut in 2013 van ivabradine bij 
patiënten met chronisch hartfalen, toegevoegd aan de bestaande behandeling, was 
op dezelfde primaire uitkomstmaat die in PARADIGM-HF gebruikt werd de HR 0,76 
(ARR: 6,2%, NNT: 16) en de HR voor mortaliteit ongeacht oorzaak 0,83 (ARR: 
2,6%; NNT: 38) bij een mediane follow-up van 23 maanden.10 De grootte van de 
relatieve en absolute gevonden effecten van sacubitril/valsartan zijn dus 
vergelijkbaar met de effecten in eerdere studies bij vergelijkbare patiënten die als 
klinisch relevant zijn beoordeeld. Het is onduidelijk in hoeverre het statistisch 
significante verschil op de KCCQ ook klinisch relevant is. 
 
De richtlijn geeft geen eerste keus ACE-remmer aan bij hartfalen, maar enalapril is 
één van de meestgebruikte ACE-remmers in Nederland.13 In therapeutisch opzicht 
zijn de verschillende ACE-remmers onderling uitwisselbaar, al zijn er wel 
farmacokinetische verschillen.8 Als controlebehandeling in de PARADIGM-HF studie 
was alleen enalapril als ACE-remmer toegestaan. Daarbij is de in de studie gebruikte 
dosering van enalapril met 20 mg per dag aan de ondergrens van de in de 
richtlijnen voorgeschreven dosering (20-40 mg per dag).9 Een switch naar een 
gemaximeerde dosering enalapril vanuit een optimaal ingestelde (andere) ACE-
remmer pre-trial kan daarom tot onderbehandeling in de controlearm hebben 
geleid. Omdat er significant meer patiënten de behandeling staakten met enalapril 
dan met sacubitril/valsartan tijdens het gerandomiseerde deel van de studie, zou dit 
ook tot onderschatting van de effecten in de controlearm kunnen hebben geleid.  
 
Hoewel enalapril de standaardbehandeling is bij de behandeling van chronisch 
hartfalen kunnen patiënten in Nederland ook met een ARB worden behandeld in 
plaats van met ACE-remmers. Wanneer bij een ARB gekozen wordt voor valsartan 
(wat dus ook één van de actieve componenten is in sacubitril/valsartan), is de 
streefdosis 320 mg per dag.9 Dit was ook (het equivalent van) de streefdosis 
valsartan in de dosering van Entresto® in PARADIGM-HF. De gemiddelde 
toegediende dosis van sacubitril/valsartan in de studie was 94% van de streefdosis. 
Hierdoor rijst de vraag of het verschil in effect kan worden toegeschreven aan een 
suboptimale dosering enalapril ten opzichte van optimaler gedoseerd valsartan, in 
plaats van aan het gecombineerde neprilysin-angiotensine werkingsmechanisme.  
 
Daar staat tegenover dat de gemiddelde dosering enalapril bij baseline (n=2.185) 
16,4±8,3 mg per dag was, iets lager dan het gemiddelde van 18,9±3,4 mg enalapril 
tijdens de studie. Dat geeft dus geen directe aanwijzing dat er sprake zou zijn van 
onderbehandeling in de trial ten opzichte van de dosering in de vier weken 
voorafgaand aan de trial. De EMA beargumenteert in de EPAR dat hogere 
doseringen waarschijnlijk niet goed zouden worden getolereerd, dat uit eerdere 
studies bleek dat weinig patiënten in de praktijk de maximale streefdosis van ACE-
remmers halen en dat de gevonden effecten in de SOLVD-trial bij een gemiddelde 
dosering van 16,6 mg per dag zijn gevonden.12  
 
Het gevonden interactie-effect tussen de NYHA klassen I/II en III/IV zou erop 
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kunnen wijzen dat de effectiviteit vooral bij laagsymptomatische patiënten behaald 
wordt, al zijn interpretaties moeilijk vanwege de veel kleinere patiëntenaantallen bij 
NYHA klasse III en IV. De EMA zag op basis van aanvullende analyses onder andere 
op andere uitkomstmaten geen aanleiding om aan te nemen dat de effecten voor 
patiënten met NYHA klasse III wezenlijk zouden verschillen van die van patiënten 
met NYHA klasse II. Er is slechts een klein aantal patiënten met baseline NYHA 
klasse IV geïncludeerd (n=60) waardoor geen duidelijke conclusies te trekken zijn 
voor deze patiënten. Deze proportie patiënten is in lijn met eerdere studies. Er zijn 
verder geen aanwijzingen die de effectiviteit van sacubitril/valsartan bij patiënten 
met NYHA klasse IV in twijfel trekken. De geïncludeerde patiënten waren voor de 
overgrote meerderheid blank. Slechts 5% van de patiënten hadden een donkere 
huidskleur. Bij negroïde patiënten zijn ACE-remmers minder werkzaam. Ook hebben 
deze patiënten een groter risico op angio-oedeem.8  
 
De PARADIGM-HF kent adequate randomisatie, randomisatie concealment en 
blindering van patiënten, behandelaren en effectbeoordelaren. De studie is 
vroegtijdig beëindigd, maar dit was op basis van vooraf gespecificeerde stopregels 
wat de kans op bias verkleint. De follow-up was toereikend om te kunnen spreken 
van consistentie van de effecten in de tijd. Wel bestaat er risico op vertekening van 
de resultaten door de studieopzet vanwege de twee (enkelblinde) run-in periodes. 
Er kan bijvoorbeeld niet uitgesloten worden dat er onzekerheden zijn in de 
interpretatie van de resultaten rondom de keuze om patiënten al dan niet te 
excluderen op basis van één van de run-in periodes. Omdat het aantal stakers als 
gevolg van ongunstige effecten tijdens de run-in periodes beperkt was en de 
baselinekarakteristieken goed verdeeld zijn over beide armen lijkt dit echter niet 
heel waarschijnlijk. De rationale voor de twee run-in periodes was om de drop-out 
als gevolg van ongunstige effecten tijdens de studie te beperken. Tijdens de twee 
run-in periodes staakten een vrijwel even grote proportie van de patiënten als 
gevolg van ongunstige effecten. 
 
Patiënten moesten al een stabiel gedoseerde behandeling van ten minste vier weken 
op een ACE-remmer hebben ontvangen of een ARB als alternatief hiervoor. 
Daarnaast was ‘onacceptabele bijwerkingen’ als gevolg van pretrial ACE-remmer of 
ARB-gebruik een exclusiecriterium van de studie. Dit wijst erop dat de studie 
beperkte evidentie geeft voor patiënten met problemen rondom tolerantie van ACE-
remmers en ARB’s. Tevens was het overgrote deel van de patiënten die in de studie 
zijn geïncludeerd al stabiel gedoseerd op een ACE-remmer/ARB en bètablokker met 
desondanks een LVEF van ≤35%. Met andere woorden, de studiepopulatie bevat 
geen patiënten die niet eerder met een ACE-remmer zijn behandeld en het is 
onduidelijk of de studie representatief is voor deze patiënten. De evidentie is 
daarom alleen toereikend voor een plaatsbepaling van sacubitril/valsartan als 
vervanging van een ACE-remmer indien een patiënt na stabiele dosering van ACE-
remmer of ARB, bètablokker en eventueel een diureticum nog een onvoldoende 
linker ejectiefractie heeft. Sacubitril/valsartan is niet onderzocht als eerste stap in 
de therapie, in plaats van een ACE-remmer en LVEF ≤35%.19 

3.2.3 Conclusie 
Behandeling met sacubitril/valsartan van patiënten met chronisch hartfalen NYHA 
klasse II t/m IV en ten minste een stabiel gedoseerde ACE-remmer/ARB en 
bètablokker en een LVEF van ≤35% leidde in fase 3 onderzoek tot statistisch 
significante en klinisch relevante verbeteringen. Dit uitte zich op de primaire 
composietuitkomstmaat cardiovasculaire mortaliteit/hospitalisatie en op de losse 
componenten van deze uitkomstmaat, alsmede op de secundaire uitkomstmaat 
mortaliteit ongeacht oorzaak. Er zijn kleine onzekerheden over potentiële 
systematische afwijking van de effectschattingen als gevolg van de studieopzet 
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(run-in periodes) en mogelijke onderdosering in de controlearm, maar het is 
onwaarschijnlijk dat deze tot een wezenlijke vertekening van de effectschattingen 
heeft geleid. 

3.3 Ongunstige effecten 

3.3.1 Evidentie11,12,15 
Tijdens de run-in periodes van de PARADIGM-HF studie staakte een vergelijkbare 
proportie patiënten de behandeling met sacubitril/valsartan vergeleken met 
enalapril (5,8% resp. 5,6%). Veelvoorkomende redenen voor staken tijdens de run-
in periodes waren hoest, hyperkaliëmie, hypotensie en verminderde nierfunctie. 
Staken door hoest kwam tijdens de run-in periodes vaker voor bij behandeling met 
enalapril dan met sacubitril/valsartan (0,47% resp. 0,16%), evenals staken door 
hyperkaliëmie (1,66% resp. 1,33%). Hypotensie (1,39% resp. 1,74%) en 
verminderde nierfunctie (1,72% resp. 1,85%) kwam juist minder vaak voor bij 
behandeling met enalapril vergeleken met sacubitril/valsartan. 
 
Tijdens het gerandomiseerde deel van de studie staakten patiënten als gevolg van 
ongunstige effecten de behandeling met enalapril (12,3%) significant vaker dan met 
sacubitril/valsartan (10,7%). 81% van de patiënten behandeld met 
sacubitril/valsartan ondervond een ongunstig effect vergeleken met 83% van de 
patiënten behandeld met enalapril.  
 
Bij behandeling met sacubitril/valsarten kwamen, vergeleken met behandeling met 
enalapril, hypotensie (17,6% resp. 14,1%) en duizeligheid (6,3% resp. 4,9%) vaker 
voor. De proportie ernstige hypotensie was echter gelijk tussen beide groepen. 
Ongunstige effecten die minder vaak voorkwamen bij sacubitril/valsartan 
vergeleken met enalapril waren hyperkaliëmie (11,6% resp. 14,0%), verminderde 
nierfunctie (10,1% resp. 11,5%) en hoest (8,8% resp. 12,6%).  
 
Ernstige ongunstige effecten kwamen incidenteel voor; onafhankelijk bevestigd 
angio-oedeem kwam daarbij iets vaker voor bij sacubitril/valsartan dan bij enalapril 
(0,5% resp. 0,2%). 

3.3.2 Discussie 
De interpretatie van de ongunstige effecten die gevonden zijn in de PARADIGM-HF 
worden bemoeilijkt vanwege de run-in periodes die in de studie zijn gehanteerd. 
Hierdoor zijn de gevonden ongunstige effecten in de studie waarschijnlijk een 
onderschatting van de ongunstige effecten in de praktijk. Omdat de run-in periode 
met enalapril plaatsvond voorafgaand aan de run-in van sacubitril/valsartan, is het 
onduidelijk in hoeverre deze proportie daadwerkelijk vergelijkbaar is: patiënten die 
een behandeling met enalapril niet konden verdragen hebben potentieel kenmerken 
die het waarschijnlijker maken dat zij een behandeling met sacubitril/valsartan ook 
niet verdragen.  
 
Er zijn enkele verschillen in aard en incidentie van ongunstige effecten gevonden in 
het gerandomiseerde deel van de PARADIGM-HF tussen sacubitril/valsartan en 
enalapril, maar de verschillen zijn niet groot. Er zijn iets meer stakers in de 
enalapril-arm, maar, gezien de beperktere interpretatie van de data, lijken de 
verschillen niet klinisch relevant. 

3.3.3 Conclusie 
Bij behandeling met sacubitril/valsartan komen vaker hypotensie en duizeligheid, 
maar minder vaak hyperkaliëmie, verminderde nierfunctie en hoest voor vergeleken 
met behandeling met enalapril. De incidentie van de ongunstige effecten die 
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Tabel 2: Ongunstige effecten van sacubitril/valsartan vergeleken met enalapril bij patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie 

 sacubitril/valsartan enalapril 

meest frequent  Hyperkaliëmie. Hypotensie. Verminderde nierfunctie.  Duizeligheid, wazig zien, asthenie. Hoest. Misselijkheid. 
Verminderde nierfunctie. 

ernstig  Angio-oedeem. Verminderde nierfunctie. Angio-oedeem. Verminderde nierfunctie. 

 

2016004565 Pagina 21 van 33 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport sacubitril/valsartan (Entresto®) bij de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie | 21 maart 2016 

 

2016004565 Pagina 22 van 33 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport sacubitril/valsartan (Entresto®) bij de behandeling van symptomatisch 

chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie | 21 maart 2016 

 

3.4 Ervaring 
 
Enalapril is sinds 1985 op de markt en heeft, bij verschillende indicaties, jaarlijks 
enkele honderdduizenden gebruikers. Sacubitril/valsartan is in 2015 geregistreerd. 
Valsartan is vanaf 2001 op de markt.11,20,21  
 
Tabel 3: Ervaring met sacubitril/valsartan vergeleken met enalapril 

 sacubitril/valsartan enalapril 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 100.000 
voorschriften (niet-chronische 
indicatie)/20.000 patiëntjaren (chronische 
medicatie) 

X  

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

  

ruim: > 10 jaar op de markt  X 

3.4.1 Conclusie 
De ervaring met sacubitril/valsartan is beperkt, die met enalapril is ruim. 

3.5 Toepasbaarheid 
 
Contra-indicaties 
Sacubitril/valsartan: gelijktijdige toediening of binnen 36 uur na stopzetting van 
behandeling met ACE-remmers. Erfelijk, idiopathisch of ACE-remmer/ARB-
gerelateerde angio-oedeem. Gelijktijdig gebruik met aliskiren-bevattende 
geneesmiddelen bij patiënten met diabetes mellitus of bij patiënten met een 
verminderde nierfunctie. Ernstig verminderde leverfunctie, biliaire cirrose of 
cholestase. Tweede en derde trimester van de zwangerschap.11 
 
Enalapril: angio-oedeem in de anamnese (al dan niet in verband met een ACE-
remmer). Tweede en derde trimester van de zwangerschap.8,20  
 
Specifieke groepen 
Negroïde patiënten hebben een verhoogde gevoeligheid voor het ontwikkelen van 
angio-oedeem bij gebruik van zowel sacubitril/valsartan als enalapril. ACE-remmers 
en ARB’s zijn minder effectief tegen hypertensie bij negroïde dan bij niet-negroïde 
mensen. 
 
Interacties 
Sacubitril/valsartan: Sacubitril en valsartan zijn OATP1B1-, OATP1B3-, OAT1-, 
OAT3- en MRP2-substraten. Systemische blootstelling kan verhoogd zijn bij 
gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen die hierop aangrijpen. Gelijktijdig 
gebruik van kaliumsparende diuretica kan leiden tot verhoogde 
serumkaliumconcentraties en verhoogde serumcreatinineconcentraties. Bij oudere 
patiënten, patiënten met volumedepletie of patiënten met een verstoorde 
nierfunctie kan gelijktijdig gebruik met NSAID’s leiden tot een verhoogd risico op 
een verslechtering van de nierfunctie. Interacties met lithium zijn niet onderzocht en 
daarom wordt combinatie met lithium niet aanbevolen. Gelijktijdige toediening met 
metformine kan zowel de cmax als de AUC van metformine verminderen. 
 
Enalapril: Gelijktijdige behandeling met een ACE–remmer en een AT1–antagonist 
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vermeerdert de kans op hypotensie, syncope, hyperkaliëmie en achteruitgang van 
de nierfunctie. Bij toevoeging aan (voorafgaande) therapie met een diureticum kan 
een versterkte hypotensieve reactie optreden. Kaliumzouten, kaliumsparende 
diuretica, heparine en andere plasmakalium-verhogende geneesmiddelen (bv. 
trimethoprim, tacrolimus, ciclosporine) kunnen tot hyperkaliëmie leiden. ACE-
remmers kunnen de uitscheiding van lithium verminderen. In combinatie met 
NSAID's (incl. COX–2–remmers en acetylsalicylzuur > 3 g/dag) kan de werking van 
ACE-remmers verminderen. Combinatie van ACE-remmers met insuline en/of orale 
bloedglucoseverlagende middelen kan leiden tot een toegenomen 
bloedglucoseverlaging met risico van hypoglykemie, met name gedurende de eerste 
weken en bij gestoorde nierfunctie. In combinatie met allopurinol zijn ernstige 
overgevoeligheidsreacties gemeld zoals Stevens-Johnsonsyndroom, anafylaxie, 
koorts en artralgie; echter een oorzakelijk verband is niet aangetoond. Er is meer 
kans op hematologische reacties bij combinatie met geneesmiddelen die een 
negatieve invloed hebben op het bloedbeeld (bv. allopurinol, immunosuppressiva 
waaronder corticosteroïden, cytostatica). Er is meer kans op een nitritoïde reactie, 
als gevolg van intraveneuze toediening van aurothiomalaat bij gelijktijdige inname 
van ACE-remmers.8,20 
 
Waarschuwingen en voorzorgen 
Sacubitril/valsartan mag pas 36 uur na een laatste dosis van een behandeling met 
een ACE-remmer worden gestart; een behandeling met een ACE-remmer mag pas 
36 uur na de laatste dosis van een behandeling met sacubitril/valsartan worden 
gestart. De behandeling mag alleen worden gestart bij een SBD ≥ 100 mmHg. 
Gebruik bij patiënten met eindstadium nierfalen wordt niet aanbevolen. Patiënten 
met licht tot matig verminderde nierfunctie lopen meer risico om hypotensie te 
krijgen. Bij een klinisch significante vermindering van de nierfunctie dient 
dosisverlaging te worden overwogen. Controle van kalium in het serum wordt 
aanbevolen en hyperkaliëmie kan aanleiding geven tot dosisverlaging. Stopzetting 
dient te worden overwogen bij serumkaliumniveau > 5,4 mmol/l. Voorzichtigheid is 
geboden bij gelijktijdig gebruik met PDE-5-remmers zoals sildenafil. 
 
Bij optreden van angio-oedeem bij sacubitril/valsartan of ACE-remmers de 
toediening onmiddellijk staken; indien de zwelling de tong, glottis of larynx betreft is 
er kans op luchtwegobstructie; overweeg tevens zo snel mogelijk 0,3–0,5 mg 
adrenaline (epinefrine) i.m. toe te dienen. Ook bij alleen een zwelling van de tong 
(zonder ademnood) de patiënt langdurig observeren omdat de behandeling met 
antihistaminica en corticosteroïden niet altijd afdoende is. Bij ontwikkeling van 
icterus of significante stijging van leverenzymwaarden, de behandeling staken. 
Vanwege de kans op neutropenie de patiënt aanraden om gedurende de eerste drie 
maanden van de behandeling bij tekenen van infecties (keelpijn, koorts of algehele 
malaise) onmiddellijk de arts te waarschuwen. Vooral bij verminderde nierfunctie en 
in het bijzonder indien deze gepaard gaat met collageenziekten of behandeling met 
immunosuppressiva dient het bloedbeeld, met name het aantal leukocyten, te 
worden gecontroleerd vanwege de toegenomen kans op neutropenie. 

3.5.1 Discussie 
Er zijn kleine verschillen in het interactieprofiel van sacubitril/valsartan en enalapril, 
maar daarnaast komen de factoren die de toepasbaarheid beïnvloeden in zeer grote 
mate overeen, bijvoorbeeld ten aanzien van de risico’s op hypotensie, verminderde 
nierfunctie en angio-oedeem en de daarbij behorende voorzorgsmaatregelen. 
Gelijktijdig gebruik van sacubitril/valsartan met een ACE-remmer is gecontra-
indiceerd. 
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3.5.2 Conclusie 
De toepasbaarheid van sacubitril/valsartan en enalapril is gelijk.  

3.6 Gebruiksgemak 
 
Het gebruiksgemak van sacubitril/valsartan is weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4: Gebruiksgemak van sacubitril/valsartan vergeleken met enalapril 

 sacubitril/valsartan enalapril 

Toedieningswijze oraal oraal 

Toedieningsfrequentie 2dd 2dd 

 

3.6.1 Discussie 
Zowel sacubitril/valsartan als enalapril dienen tweemaal per dag te worden 
ingenomen. De toedieningsfrequentie van andere ACE-remmers varieert echter van 
eenmaal per dag tot en met driemaal per dag.  

3.6.2 Conclusie 
Het gebruiksgemak van sacubitril/valsartan is gelijk aan dat van enalapril.  

3.7 Eindconclusie therapeutische waarde 
De evidentie op basis van de PARADIGM-HF trial wijst op een klinisch relevant 
voordeel van sacubitril/valsartan vergeleken met de ACE-remmer enalapril bij 
patiënten met chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV en LVEF ≤ 35%, die reeds 
stabiel gedoseerd waren op een ACE-remmer/ARB en bètablokker en die een 
behandeling tijdens een run-in periode met zowel sacubitril/valsartan als met 
enalapril tolereerden. Dit voordeel uitte zich op de primaire composietuitkomstmaat 
cardiovasculaire mortaliteit/hospitalisatie en op de losse componenten van deze 
uitkomstmaat, alsmede op de secundaire uitkomstmaat mortaliteit ongeacht 
oorzaak. Waarschijnlijk worden beide middelen in min of meer vergelijkbare mate 
verdragen. Er zijn kleine onzekerheden over potentiële systematische afwijking van 
de effectschattingen als gevolg van de studieopzet (run-in periodes) en mogelijke 
onderdosering in de controlearm, maar het is onwaarschijnlijk dat deze factoren tot 
wezenlijke vertekening van de effectschattingen hebben geleid. De externe validiteit 
van de studie wordt beperkt vanwege de inclusie van patiënten die al stabiel 
gedoseerd waren op ten minste een ACE-remmer/ARB en bètablokker, waardoor er 
geen evidentie is voor behandeling met sacubitril/valsartan als eerste keus bij nog 
niet eerder met een ACE-remmer/ARB behandelde patiënten. 
 
Sacubitril/valsartan heeft een therapeutische meerwaarde vergeleken met enalapril 
bij patiënten met chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV en LVEF ≤ 35%, die 
reeds stabiel gedoseerd zijn op ten minste een ACE-remmer/ARB en bètablokker.   

2016004565 Pagina 25 van 33 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport sacubitril/valsartan (Entresto®) bij de behandeling van symptomatisch 

chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie | 21 maart 2016 

 

2016004565 Pagina 26 van 33 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport sacubitril/valsartan (Entresto®) bij de behandeling van symptomatisch 

chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie | 21 maart 2016 

 

Voorlopig advies Farmacotherapeutisch Kompas 

3.8 Nieuw advies 
Bij patienten met chronisch hartfalen en systolische dysfunctie (LVEF ≤ 35%) die 
een stabiel gedoseerde behandeling met een ACE-remmer/ARB en bètablokker 
ontvangen verdient het de voorkeur om de ACE-remmer of ARB te vervangen door 
sacubitril/valsartan. De meerwaarde van sacubitril/valsartan bij nog niet eerder 
behandelde patienten is niet aangetoond.  
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Samenvatting 

 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Zorginstituut Nederland 
verzocht een inhoudelijke toetsing uit te voeren van sacubitril/valsartan 
(Entresto®), in het kader van een verzoek tot opname in het 
geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Onderdeel van deze toetsing is de 
onderbouwing en schatting van de kosteneffectiviteit. Hierbij stelt Zorginstituut 
Nederland na advisering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) een farmaco-
economisch (FE) rapport vast.  
 
Sacubitril/valsartan (Entresto®) is geïndiceerd voor symptomatisch chronisch 
hartfalen. Vergoeding is aangevraagd voor symptomatisch chronisch hartfalen. 
Zorginstituut Nederland heeft na advisering door de WAR een therapeutische 
meerwaarde geconcludeerd van sacubitril/valsartan vergeleken met enalapril bij 
patiënten met chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV en LVEF ≤ 35%, die reeds 
stabiel gedoseerd zijn op een ACE-remmer/ARB en bètablokker. 
 
Het Zorginstituut is tot de volgende conclusies gekomen betreffende de 
kosteneffectiviteitsanalyse van sacubitril/valsartan. 
 
Economische Evaluatie 
De economische evaluatie is uitgevoerd door middel van een kostenutiliteitsanalyse. 
Daarbij is gebruik gemaakt van een patient-level Markovmodel. De studieresultaten 
gemeten over een periode van 27 maanden zijn geëxtrapoleerd naar een 
tijdsperiode van 30 jaar. De analyse is uitgevoerd vanuit het maatschappelijk 
perspectief. De gekozen tijdshorizon is levenslang. Er is een discontering toegepast 
van 4% op toekomstige kosten en 1,5% op toekomstige effecten. 
 
Vergelijkende behandeling 
In de economische evaluatie is sacubitril/valsartan vergeleken met enalapril. 
 
Effecten 
De effecten van de behandelingen zijn uitgedrukt in voor kwaliteit van leven 
gecorrigeerde levensjaren (QALY) en gewonnen levensjaren (LYG). De aanvrager 
rapporteert een gemiddelde gezondheid van 6,52 QALY per patiënt door inzet van 
sacubitril/valsartan. De totale gemiddelde gezondheidswinst is 0,64 QALY per 
patiënt ten opzichte van enalapril . 
 
Kosten 
In het model zijn directe medische kosten, directe niet-medische kosten en indirecte 
niet-medische kosten opgenomen. De gemiddelde kosten per patiënt die behandeld 
wordt met sacubitril/valsartan bedragen € 29.920. De gemiddelde incrementele 
kosten per patiënt bedragen € 11.968 ten opzichte van de kosten bij enalapril . 
 
Kosteneffectiviteit 
De fabrikant rapporteert incrementele kosteneffectiviteitsratios (ICERs) van €15.859 
per LYG en van €18.580 per QALY van sacubitril/valsartan ten opzichte van 
enalapril. 
 
Op verzoek van Zorginstituut Nederland heeft de fabrikant een alternatieve base 
case analyse aangeleverd die meer van toepassing is op de Nederlandse situatie. 
Daaruit resulteert een ICER van € 19.415 per QALY.  
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Een aantal aannames zijn van invloed op de ICER: lange termijn effecten van 
sacubitril/valsartan (en gekozen tijdshorizon), keuze van HR mortaliteit, het wel of 
niet meenemen van kwaliteit van leven effect door behandeling met 
sacubitril/valsartan en het meenemen van informele zorgkosten.   
 
De resultaten van de PSA zoals gerapporteerd door de fabrikant laten zien dat de 
kans dat sacubitril/valsartan kosteneffectief is ten opzichte van enalapril  bij een 
referentiewaarde van €50.000/QALY 99,8% is. De resultaten van de PSA in de 
alternatieve base case analyse laten zien dat de kans dat sacubitril/valsartan 
kosteneffectief is ten opzichte van enalapril  bij een referentiewaarde van 
€50.000/QALY ook 99,8% is. 
 
Eindconclusie 
Het Zorginstituut concludeert na advisering door de WAR dat de 
kosteneffectiviteitsanalyse van sacubitril/valsartan bij de behandeling van 
symptomatisch chronisch hartfalen van voldoende methodologische kwaliteit is.  
 
Een aantal aannames zijn van invloed op de ICER: lange termijn effecten van 
sacubitril/valsartan (en gekozen tijdshorizon), keuze van HR mortaliteit, het wel of 
niet meenemen van kwaliteit van leven effect door behandeling met 
sacubitril/valsartan en het meenemen van informele zorgkosten.   
 
Zorginstituut Nederland concludeert dat bij een referentiewaarde van €50.000 per 
QALY de kans dat sacubitril/valsartan als behandeling bij patiënten met chronisch 
hartfalen NYHA klasse II t/m IV en LVEF ≤ 35% kosteneffectief is ten opzichte van 
enalapril, groter dan 95% is.  
 
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat deze kosteneffectiviteitsanalyse  enkel 
betrekking heeft op patiënten met chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV en 
LVEF ≤ 35%, die reeds stabiel gedoseerd zijn op een ACE-remmer/ARB en 
bètablokker (tweedelijns behandeling). Er is geen evidentie voor sacubitril/valsartan 
als behandeling bij nieuwe patiënten dus daarover kan ook geen uitspraak met 
betrekking tot kosteneffectiviteit worden gedaan.  
 
 
 
De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 21 maart 2016. 
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Afkortingen 
 
 

ACE Angiotensin-converting enzyme 

ACEI Angiotensin-converting enzyme inhibitor 

ARB Angiotensin receptor blocker 

ARNi Angiotensin receptor neprilysin inhibitor 

BB Beta blocker 

CRT Cardiac resynchronisation therapy 

CV Cardiovasculair 

EF Ejectiefractie 

eGFR Estimated glomerular filtration rate 

EQ-5D EuroQol-5 dimensies 

ER Emergency room 

ESC European Society of Cardiology 

HF Heart failure 

HFrEF Heart failure reduced ejection fraction 

HR Hazard ratio 

ICD Implantable cardioverter defibrillator 

ICER Incremental cost-effectiveness ratio 

LVEF Left ventricular ejection fraction 

LYG Life years gained/gewonnen levensjaren 

NHS National Health Service 

NICE National Institute for Health and Care Excellence 

NT-proBNP N-terminal pro-brain natriuretic peptide 

NYHA New York Heart Association 

Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on 
Global Mortality and Morbidity in Heart Failure 

PARADIGM-HF 

PSA Probabilistische gevoeligheidsanalyse 

QALY Quality-adjusted life year 

RAAS Renin-angiotensin-aldosterone system 
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SBP Systolische bloeddruk 

SMR Standardized mortality ratio 

SOLVD Studies of left ventricular dysfunction 

SR Systematic review 

WHO World Health Organisation 
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1 Inleiding 

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert 
Zorginstituut Nederland inhoudelijke toetsingen uit ten behoeve van aanvragen voor 
opname van geneesmiddelen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De 
toetsing betreft de therapeutische waardebepaling en onderlinge vervangbaarheid 
met andere reeds in het GVS opgenomen middelen. Bij aanvraag voor opname op 
lijst 1B van het GVS voor niet onderling vervangbare middelen, is een farmaco-
economische analyse verplicht.  
 
In dit farmaco-economisch rapport wordt de kosteneffectiviteit getoetst van 
sacubitril/valsartan (Entresto®) voor de behandeling van symptomatisch chronisch 
hartfalen met verminderde ejectiefractie. 
 
Het uitgangspunt voor de bepaling van de kosteneffectiviteit vormt de 
patiëntenpopulatie waarvoor het geneesmiddel is geregistreerd en waarvoor 
Zorginstituut Nederland na advisering door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 
een therapeutische meerwaarde heeft vastgesteld. Het Zorginstituut heeft de 
kosteneffectiviteit beoordeeld aan de hand van de volgende uitgangspunten: 
• De vergelijkende behandeling 
• De analyse techniek 
• De inputgegevens 
• De validatie en gevoeligheidsanalyse 

1.1 Geregistreerde indicatie 
De kosteneffectiviteitsanalyse moet plaatsvinden bij patiënten met de 
geregistreerde indicatie voor sacubitril/valsartan en waarvoor een therapeutische 
meerwaarde is vastgesteld. De geregistreerde indicatie luidt als volgt: “Volwassen 
patiënten voor de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met 
verminderde ejectiefractie.”1 De therapeutische meerwaarde van sacubitril/valsartan 
ten opzichte van enalapril is vastgesteld bij een iets beperktere indicatie: 
“Sacubitril/valsartan heeft een therapeutische meerwaarde vergeleken met enalapril 
bij patiënten met chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV en LVEF ≤ 35%, die 
reeds stabiel gedoseerd zijn op een ACE-remmer/ARB en bètablokker.” Er is dus 
geen evidentie voor sacubitril/valsartan behandeling bij nieuwe patiënten.  

1.2 Aandoening en verloop van de ziekte 
Hartfalen wordt gedefinieerd als een tekortschietende pompwerking van het hart, 
die leidt tot een complex van klachten en verschijnselen. De diagnose dient te 
worden gesteld op basis van symptomen, onderzoeksbevindingen en objectief 
bewijs voor een structurele of functionele afwijking van het hart in rust. De oorzaak 
kan gerelateerd zijn aan hartspierverlies of hartspierzwakte (vaak als gevolg van 
een doorgemaakt myocardinfarct), maar kan ook ontstaan door langdurige druk- of 
volumeoverbelasting. Er wordt onderscheid gemaakt tussen chronisch en acuut 
hartfalen. Chronisch hartfalen is veelal langzaam progressief maar kan ook 
(tijdelijk) stabiel zijn of acuut exacerberen. Acuut hartfalen is het snel ontstaan of 
verergeren van klachten en verschijnselen van hartfalen of een exacerbatie van 
chronisch hartfalen.2-5  
 
Wanneer de vulling van het hart gestoord is, is sprake van diastolische disfunctie. 
Systolische disfunctie hang samen met een afgenomen linkerventrikelejectiefractie 
(LVEF) tot minder dan 35-50%. In veel gevallen treedt een combinatie van 
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diastolische en systolische disfunctie op. Bij klachten en verschijnselen gepaard met 
systolische disfunctie met of zonder diastolische disfunctie wordt gesproken van 
systolisch hartfalen. Bij uitsluitend diastolische disfunctie wordt gesproken van 
diastolisch hartfalen.2,3  
 
Patiënten met chronisch hartfalen worden gekenmerkt door symptomen van 
kortademigheid of moeheid, in rust of tijdens inspanning. Meestal zijn er ook 
verschijnselen van vochtretentie zoals pulmonale crepitaties, perifeer oedeem en 
verhoogde centraal veneuze druk, of is er een heffend/verbrede ictus palpabel in 
linker zijligging. In ernstiger gevallen kan ook tachycardie en tachypneu worden 
vastgesteld.2-5  

1.3 Epidemiologie 
In de Nederlandse richtlijn hartfalen uit 2010 wordt een incidentie van 39.000 
patiënten per jaar genoemd en een prevalentie van 120.000 patiënten (95% BI: 
89.800-160.400). Er bestaat een positieve correlatie tussen prevalentie en leeftijd.3  

1.4 Ziektelast 
De meest gebruikte classificatie voor de ernst van hartfalen is de New York Heart 
Association classificatie. Deze wordt onderschreven door de Nederlandse richtlijn.3 
In deze onderverdeling zijn vier klassen gedefinieerd met geen, enige of ernstige 
beperkingen van het inspanningsvermogen (klasse I tot III) waarbij bij klasse III 
mogelijk ook klachten optreden in rust.3,4 Bij klasse IV zijn er geen lichamelijke 
inspanningen meer mogelijk zonder klachten en zijn er ook klachten in rust.3,4 De 
disability weight voor congestief hartfalen is door de WHO in 2004 geschat op 
0,201.6 In de nieuwe WHO lijst van 2010 wordt onderscheid gemaakt in een milde 
vorm van hartfalen (0,037), een matige vorm van hartfalen (0,07) en een ernstige 
vorm (0,186).7 De EQ-5D score van patiënten met NYHA klasse III of IV hartfalen is 
geschat op 0,60 (95% BI: 0,58-0,62)8, utiliteiten gemeten bij patiënten met 
hartfalen zijn 0,855 (95% BI: 0,845-0,864; klasse I), 0,771 (95% BI: 0,761-0,781;  
klasse II), 0,673 (95% BI: 0,665-0,690; klasse III) en 0,532 (95% BI: 0,480-
0,584; klasse IV).9 De gemiddelde 5-jaars overleving is 45%.3 

 
Ziektelastberekening door fabrikant: 

De fabrikant heeft de ziektelast berekend op basis van de proportional shortfall 
methode, waarbij de verloren levensjaren met de aandoening worden gerelateerd 
aan het aantal resterende levensjaren zonder de aandoening. Uit RIVM data is 
bekend dat in Nederland de gemiddelde leeftijd van diagnose 77,7 jaar is en dat het 
aantal verloren levensjaren door de aandoening 6,9 jaar bedraagt.33 Gebaseerd op 
StatLine data, is de resterende levensverwachting van mannen met leeftijd 77,7, 
8,5 jaar en voor vrouwen 10,7 jaar. Op basis van de patiëntverdeling in de 
PARADIGM-HF trial (22% vrouw; 78% man), wordt de gemiddelde resterende 
levensverwachting zonder hartfalen geschat op 8,98 jaar. De proportional shortfall, 
op basis van levensjaren, is dan als volgt: 

 

 
 
  

Hierbij moet opgemerkt worden dat bij bovenstaande schatting geen rekening is 
gehouden met verlies in kwaliteit van leven door hartfalen. De fabrikant is daarbij 
van een erg hoge gemiddelde leeftijd bij diagnose uitgegaan, van 77,7 jaar. Als er 
uitgegaan wordt van circa 67 jaar (de gemiddelde leeftijd van de patiënten uit de 
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PARADIGM-HF trial) dan komt de ziektelast meer uit rond de 0,4 (weer alleen 
gebaseerd op verloren levensjaren en niet op kwaliteit van leven afname). 
 
Gezien alle voorafgaande gegevens over kwaliteit van leven gegevens en afname in 
levensverwachting, acht Zorginstituut Nederland bij de aandoening chronisch 
hartfalen een ziektelast tussen de 0,4 en 0,7 het meest realistisch. In deze 
kosteneffectiviteitsanalyse acht Zorginstituut dus gezien deze ziektelast een 
referentiewaarde van €50.000 per QALY het meest relevant.  

1.5 Onderzoeksvraag 
De farmaco-economische analyse moet antwoord geven op de vraag of de 
toepassing van sacubitril/valsartan in de dagelijkse klinische praktijk kosteneffectief 
is, d.w.z. dat de investering in sacubitril/valsartan in verhouding staat tot de 
gezondheidswinst en eventuele financiële besparingen die het bewerkstelligt. 
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden wordt de incrementele 
kosteneffectiviteitsratio van sacubitril/valsartan ten opzichte van de 
standaardbehandeling bepaald.  
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2 Methoden 

2.1 Literatuurstudie 
Bij de beoordeling werd gebruik gemaakt van de 1B-tekst van het registratiedossier, 
de EPAR, van onderzoeken die gepubliceerd zijn in peer reviewed tijdschriften en de 
websites van de volgende organisaties zijn gescreend betreffende richtlijnen 
omtrent symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie: 
CBO, NHG, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, European Society of 
Cardiology. 
 
Een literatuuronderzoek werd uitgevoerd in de bestanden van Medline, Embase en 
Cochrane tot november 2015. De volgende zoektermen werden gebruikt:  chronic 
heart failure, Entresto, sacubitril, valsartan, LCZ696, enalapril. 
 
Er werden geen relevante trials gevonden die niet in het dossier aanwezig waren. 
Tabellen 1-2 geven weer welke van de gevonden studies en andere bronnen zijn 
gebruikt. 
 
De fabrikant beschrijft tevens het literatuuronderzoek dat is uitgevoerd door de 
ontwikkelaars van het internationale model om gepubliceerde economische 
evaluaties van behandelingen bij hartfalen te identificeren. Er resulteerden 26 
economische evaluatie studies bij hartfalen. De meeste studies die gevonden 
werden hadden betrekking op ivabradine. Het model zoals gebruikt voor de 
vergoedingsaanvraag van dat middel (bij NICE) werd als startpunt gezien in 
onderliggende vergoedingsaanvraag.10,11 

 
Zorginstituut Nederland heeft daarnaast ook gebruik gemaakt van het concept 
consultatie document van NICE over sacubitril/valsartan. Dit betreft hetzelfde model 
zoals gebruikt in deze vergoedingsaanvraag.12 
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Tabel 1. Klinische studies die zijn betrokken in de beoordeling 
 

Eerste auteur, 
jaar van publicatie 

Type onderzoek, 
bewijsklasse, 
follow-up duur 

Aantal 
patiënten  

Patiëntkenmerken Interventie en 
vergelijkende behandeling 

Relevante uitkomstmaten  

McMurray, 2014 

(‘PARADIGM-HF’)12,15,16 

RCT, 985 centra, 47 

landen, dubbelblind, 

actieve controle met run-

in periode voor zowel 

sacubitril/valsartan als 

enalapril voorafgaand 

aan randomisatie 

Follow-up: mediaan 27 

maanden 

ITT (A2) 

 

8.399 ≥ 18 jaar, NYHA FC II t/m IV, LVEF ≤35%, 

behandeling met stabiele dosis ACE-remmer/ARB 

antagonist en bètablokker gedurende 4 weken 

voorafgaand aan screening (tenzij gecontra-indiceerd 

of niet getolereerd)) 

 

Sacubitril/valsartan (200 mg 

2dd) vs. enalapril (10 mg 2dd) 

Primair: cardiovasculaire mortaliteit of 

ziekenhuisopname voor hartfalen 

Secundair: overall survival; kwaliteit 

van leven (KCCQ) 

 

Afkortingen: RCT: Randomized controlled trial; ITT: intention-to-treat; NYHA FC: New York Health Association Functional Classification; LVEF: Left ventricular ejaculation fraction; ACE: angiotensine converting 

enzyme; ARB: angiotensine-II receptorantagonis; KCCQ: Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire 
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Tabel 2. Andere bronnen die zijn gebruikt in de beoordeling 
 

Organisatie, 
ref  

Titel en datum 

EMA11 Samenvatting van de productkenmerken sacubitril/valsartan, 2015 

EMA12 European Public Assessment Report (EPAR) sacubitril/valsartan, 2015 

CBO2 Multidisciplinaire richtlijn hartfalen, 2010 

ESC9 Guideline for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart 
failure, 2012 

 

2.2 Keuze vergelijkende behandeling 
De EMA en de fabrikant positioneren sacubitril/valsartan als alternatief voor een 
ACE-remmer. Daarom is de behandeling waarmee wordt vergeleken een ACE-
remmer. De Nederlandse richtlijn en de (recentere) Europese richtlijn geven geen 
voorkeur voor een specifieke ACE-remmer.3,5,13 In Nederland zijn enalapril, lisinopril 
en perindopril de ACE-remmers met verreweg de meeste gebruikers, maar omdat 
deze ook voor de behandeling van hypertensie geregistreerd zijn is het niet duidelijk 
wat de meest gebruikte ACE-remmer bij chronisch hartfalen is.14 Wel zijn de 
verschillende ACE-remmers in therapeutisch opzicht uitwisselbaar.15 Volgens de 
richtlijnen is de streefdosis van de ACE-remmer enalapril 10-20 mg 2dd.16  
 
Conclusie: Zorginstituut Nederland kan zich vinden in de keuze van enalapril als de 
meest geschikte vergelijkende behandeling. 

2.3 Analyse techniek 
 
Soort analyse 
In de economische evaluatie is gebruik gemaakt van een kostenutiliteitsanalyse om 
de kosteneffectiviteit van behandeling met sacubitril/valsartan aan te kunnen tonen. 
 
Economisch model 
Modelstructuur 
In figuur 1 is de modelstructuur weergegeven. Het door de fabrikant gebruikte 
model is dezelfde zoals die gebruikt is bij de vergoedingsaanvraag in de UK en 
voornamelijk gebaseerd op de PARADIGM-HF data.13,17-19 iMTA is gevraagd het 
global farmacoeconomische model van de fabrikant aan te passen voor de 
Nederlandse situatie. Hun rapportage hierover is toegevoegd als bijlage aan het FE-
dossier van de fabrikant. Medicamenteuze behandeling van hartfalen heeft als doel 
het voorkomen of vertragen van de verslechtering van de hartfunctie om zo de 
gezondheid te verbeteren en sterfte, ziekenhuisopnames en klachten te doen 
afnemen. Het economische model is ontwikkeld om drie zaken over de tijd te 
kunnen voorspellen: sterfte, ziekenhuisopname en kwaliteit van leven. Deze drie 
aspecten zijn gemodelleerd door het gebruik van een op regressie-analyses 
gebaseerd Markov model met twee gezondheidstoestanden: leven en dood (figuur 
1). Patiënten die nog leven hebben een voortdurende kans op sterfte, 
ziekenhuisopname of bijwerkingen, afhankelijk van patiëntkenmerken en 
ziektekenmerken op baseline.  
Regressievergelijkingen worden gebruikt om de sterfte, ziekenhuisopnames en 
kwaliteit van leven te voorspellen over de gemodelleerde tijdshorizon. Daarnaast 
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worden constante kansen over de tijd gebruikt voor het optreden van bijwerkingen 
(hypotensie, hoest, verhoogd kaliumgehalte, verhoogd creatininegehalte en angio-
oedeem) gebaseerd op de PARADIGM-HF data.13,17-19   
De cyclusduur van het model is 1 maand en de tijdshorizon is levenslang (30 jaar).  
 
Cohort 
Omdat er sprake kan zijn van non-lineariteit en heterogeniteit tussen patiënten zijn 
alle patiënten op basis van hun baseline kenmerken afzonderlijk door het model 
gerund. De resultaten zijn gebruikt voor het hele cohort door de afzonderlijke 
resultaten te middelen. 
 
Perspectief 
Volgens de richtlijnen dienen farmaco-economische evaluaties vanuit een 
maatschappelijk perspectief uitgevoerd en gerapporteerd te worden, waarbij alle 
kosten en baten, ongeacht wie de kosten draagt of aan wie de baten toevallen, in de 
analyse meegenomen worden. De fabrikant geeft aan dat de analyse is gedaan 
vanuit een maatschappelijk perspectief, waarin de directe medische kosten, de 
directe niet-medische kosten (reiskosten) en de indirecte niet-medische kosten 
(productiviteitsverlies) worden meegenomen. De kosten van informele zorg worden 
in de base case analyse niet meegenomen, maar alleen onderzocht in een 
scenarioanalyse waarbij ze gebaseerd zijn op de gegevens uit het ivabradine 
rapport.11 

 
Discontering 
Discontering is gedaan zoals geadviseerd in de richtlijnen voor farmaco-economisch 
onderzoek. Toekomstige kosten zijn gedisconteerd met 4% en toekomstige effecten 
zijn gedisconteerd met 1,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Modelstructuur van het Markov model voor sacubitril/valsartan bij 
symptomatisch chronisch hartfalen  
 
Modelaannames 
In het overzicht hieronder worden alle aannames beschreven die zijn gedaan in het 
model die zorgen voor enige vorm van onzekerheid in de FE- analyse. 
 
Algemeen Bron 

Klinische expert 
opinie en 
richtlijnen3,5,20 

1. Dagelijkse doseringen van medicijnen op basis van klinische 
experts opinie en richtlijnen. 

2. Voor kosten ziekenhuisopnames, HF-controle kosten, kosten van 
bijwerkingen en productiviteitskosten per uur wordt een normale 
verdeling verondersteld met een SE van 20% van het 
gemiddelde. 

Aanname  
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3. Verkennende gevoeligheidsanalyses werden uitgevoerd m.b.t. de 
hypothetische werkzaamheid van ARBs: aangenomen wordt dat 
ze dezelfde werkzaamheid hebben als ACEi, en bijwerkingen en 
discontinuering zijn gelijk in beide armen van het model. 

UK studie34, aanname 

4. Aangenomen wordt dat de kosten van niet-medicamenteuze 
interventies zoals implantable cardiac devices (ICD) en cardiac 
resynchronisation therapy (CRT) in de kosten van 
ziekenhuisopnames zitten, en dat de werkzaamheid van zulke 
interventies al zijn meegenomen in de effectschattingen van de 
PARADIGM-HF trial. 

UK studie34 

Mortaliteit  
Aanname op basis 
van het 
Wetenschappelijk 
Advies van ZIN en 
WAR CG 

5. In de base case, wordt CV-mortaliteit van de PARADIGM-HF trial 
gecombineerd met non-CV mortaliteit met gebruik van 
Nederlandse all-cause life tables.  

6. All-cause mortaliteit gebaseerd op de PARADIGM-HF trial werd 
onderzocht in een extra scenario. 

UK studie34 

UK studie34 en de NL. 
en UK ivabradine 
indiening 

7. De Gompertz verdeling werd gebruikt in de base case om 
mortaliteit te modelleren.21-23 Een Weibull verdeling werd 
gebruikt in een extra scenario. 

8. Non-CV mortaliteit werd vermenigvuldigd met een standardized 
mortality ratio (SMR). Omdat de SMR van non-CV sterfte van HF 
patiënten in vergelijking met de algemene populatie onbekend 
was, werd aangenomen dat de SMR 1 is in de base case en werd 
deze verder gevarieerd in gevoeligheidsanalyses. 

UK studie34 

9. Het relatieve effect van sacubitril/valsartan op mortaliteit was 
gelijk voor alle patiëntensubgroepen. Dit werd gebaseerd op de 
observaties van de primaire statistische analyse zoals 
gepresenteerd door McMurray et al.17, die een consistent effect 
van sacubitril/valsartan rapporteert over alle pregespecificeerde 
subgroepen.  

McMurray et al.17 

Ziekenhuisopname  
10. Een studie van de fabrikant rapporteert het totale aantal HF 

ziekenhuisopnames, CV ziekenhuisopnames en all-cause 
ziekenhuisopnames. Een vastgesteld deel van de all-cause 
ziekenhuisopnames werd aangenomen binnen elke categorie van 
ziekenhuisopnames. 

UK studie34 

11. Het aantal all-cause ziekenhuisopnames is constant over de tijd. UK studie34 
Bijwerkingen  
12. Er werd een constant percentage van bijwerkingen aangenomen 

over de tijd. 
UK studie34 

Discontinuering behandeling  
13. Effectschattingen zoals gebruikt in de analyses reflecteren de 

gemiddelde effecten voor de te onderzoeken populatie, dus ook 
degenen die stoppen met het medicijn. In de base case analyse, 
werd discontinuering daarom niet afzonderlijk meegenomen. 
Daarom wordt aangenomen dat de effecten gelden voor alle 
patiënten zoals geobserveerd in PARADIGM-HF.    

UK studie34 

14. De potentiële invloed van het meenemen van discontinuering 
wordt onderzocht in een scenario analyse.  

UK studie34 

Richtlijnen, klinische 
expert opinie 

15. Als patiënten stoppen met een ACEi switchen ze naar een ARB.  

16. Er wordt geen verschil in effect aangenomen tussen een ACEi en 
een ARB.24 Dit geldt voor alle effecten: mortaliteit, 
ziekenhuisopname, KvL en bijwerkingen 

UK studie34 en Heran 
et al.24 

17. Sacubitril/valsartan patiënten die de behandeling stoppen 
switchen naar enalapril en dus ook naar de effecten daarvan.  

Klinische expert 
opinie 

Utiliteiten  
18. Het positieve effect van sacubitril/valsartan op EQ-5D score 

(0.01) wordt toegepast op alle tijdstippen wanneer de patiënt 
onder behandeling staat. 

UK studie34 
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19. Een jaarlijkse afname in EQ-5D score van 0.008 zoals 
geobserveerd gedurende de PARADIGM-HF trial, werd toegepast 
gedurende de gehele tijdshorizon. 

UK studie34 

20. Absolute disutiliteiten worden toegepast op patiënten die 
opgenomen worden in het ziekenhuis of die bijwerkingen krijgen. 
Deze disutiliteit wordt 1 modelcyclus toegepast (1 maand). 

UK studie34 

21. De aanname dat het effect van sacubitril/valsartan op utiliteit 0 is 
aan het eind van jaar 2, jaar 3, jaar 4, jaar 5 en jaar 10 wordt 
onderzocht in scenario analyses. 

Model aanname  

22. In de base case analyse wordt aangenomen dat de kwaliteit van 
leven afneemt over de tijd in beide behandelarmen. In scenario 
analyses werden drie alternatieven onderzocht: 1) geen 
jaarlijkse afname, 2) geen jaarlijkse afname aan het eind van 
jaar 5, en 3) geen jaarlijkse afname aan het eind van jaar 10. 

UK studie34 

Kosten – algemeen  
23. Reiskosten werden toegevoegd aan de kosten van 

polikliniekbezoeken, spoedeisende hulp bezoeken en 
ziekenhuisopnames. Aangenomen wordt dat 50% van de 
patiënten met de auto reist en 50% met het openbaar vervoer.  

Model aanname  

24. In de base case analyse zijn geen informele zorgkosten 
meegenomen. Wel is het meenemen van deze kosten onderzocht 
in een scenario analyse en gebaseerd op het Nederlandse 
ivabradine rapport.11 

Model aanname en 
Nederlandse 
ivabradine rapport11 

Kosten – primaire behandeling  
Klinische expert 
opinie en model 
aanname 

25. Titratie kosten worden niet meegenomen in de base case analyse. 
In een scenario analyse, worden extra kosten voor 
sacubitril/valsartan meegenomen.  

26. De kosten van sacubitril/valsartan en enalapril zijn gebaseerd op 
de aanbevolen doseringen 

Model aanname 

Kosten – achtergrond behandeling  
27. Het gebruik van achtergrond medicatie is gelijk in beide armen. Klinische expert 

opinie 
28. In de base case analyse zijn de kosten van achtergrond 

behandeling gebaseerd op de geobserveerde aantallen patiënten 
die een specifiek type medicijn gebruikten tijdens de PARADIGM-
HF trial en de corresponderende aanbevolen doseringen. Voor 
elke behandeling werd een gewogen gemiddelde gebruikt 
gebaseerd op DDD. 

UK studie. 34 Voor 
DDD werd de GIP 
database gebruikt 
(www.gipdatabank.nl) 

29. Indien beschikbaar werden de gemiddelde kosten van generieke 
middelen gebruikt. 

Aanbevolen door ZIN 

30. In een scenario analyse werden de kosten van ivabradine 
meegenomen omdat dit middel nog niet beschikbaar was tijdens 
de PARADIGM-HF trial. 

Model aanname en 
klinische expert 
opinie 

31. Er werd aangenomen dat 6% van de patiënten ivabradine 
gebruikt,  2 x 5mg per dag. 

Klinische expert 
opinie 

32. Klinische experts waren van mening dat sommige aantallen van 
het gebruik van achtergrondmedicatie zoals geobserveerd in de 
PARADIGM-HF trial niet representatief waren voor de 
Nederlandse patiënten met hartfalen (e.g. digoxine). Aantallen 
gebaseerd op die zoals voorgesteld door Nederlandse klinische 
experts werden onderzocht in een extra scenario. 

Klinische expert 
opinie 

Kosten – controle hartfalen   
33. Medische controle kosten voor hartfalen zijn gebaseerd op het 

Effective Cardio report 56. Op basis van deze studie bezoeken 
Nederlandse patiënten met hartfalen gemiddeld 3,9 keer een 
polikliniek en hadden ze gemiddeld 2,8 telefonische consulten. 
Aangenomen werd dat al deze afspraken plaatsvonden met een 
cardioloog.  

Klinische expert 
opinie 

Model aanname en 
klinische expert 
opinie 

34. In een scenario analyse, werden de maandelijkse kosten van het 
Nederlandse Ivabradine rapport11 gebruikt.  

35. De controlekosten van hartfalen per cyclus worden als gelijk 
verondersteld in beide behandelarmen. 

Klinische expert 
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opinie 
Kosten – ziekenhuisopname   
36. De typen ziekenhuisopnames zoals gebruikt in het model zijn 

operatief, medische ingreep en medische controle. 
PARADIGM-HF trial 

37. De kosten van ziekenhuisopname door een operatie of andere 
medische interventie werden apart verzameld en bevatten ook 
kosten van medische controle voor en na de ingreep.  

UK studie34 

Kosten – bijwerkingen  
38. Aannames over zorggebruik zijn gebaseerd op de opinie van 

klinische experts. De antwoorden varieerden nogal en daarom is 
in de base case analyse gekozen voor de opties die het 
gemiddelde van alle antwoorden weergeeft.  

Model aanname 

39. Er werd aangenomen dat patiënten die hypotensie hadden 2 
extra polikliniekbezoeken nodig hadden, een met een cardioloog 
en een met een gespecialiseerd verpleegkundige.  

Klinische expert 
opinie 

40. Patiënten die last hadden van hoesten maken gebruik van 1 extra 
polikliniekbezoek (met een cardioloog) en 1 extra telefonisch 
consult met een medisch specialist en een nierfunctietest.  

Klinische expert 
opinie 

41. Patiënten met milde angioedeem hebben twee 
polikliniekbezoeken nodig met een cardioloog en gebruiken 
antihistamines. 

Klinische expert 
opinie 

42. Patiënten met meer ernstiger angioedeem bezoeken de 
spoedeisen hulp en een follow-up poliklinisch bezoek met een 
cardioloog en gebruiken  glucocorticoides. 

Klinische expert 
opinie 

43. Patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis voor 
angioedeem worden al ondervangen door de modellering van de 
ziekenhuisopnames en worden dus niet afzonderlijk 
gemodelleerd. 

UK studie34 en 
klinische expert 
opinie 

44. Patiënten met verhoogd serum creatinine bezoeken twee keer de 
een gespecialiseerd verpleegkundige in de polikliniek en krijgen 
twee lab testen. 

Klinische expert 
opinie 

45. Patiënten met verhoogd serum kalium bezoeken 2 keer een 
gespecialiseerd verpleegkundige in de polikliniek en krijgen twee 
lab tests 

Klinische expert 
opinie 

Kosten – productiviteitsverlies  
46. Patiënten die op baseline geen werk hadden worden 

verondersteld ook geen werk te hebben gehad in de 23 weken 
daarvoor (frictie periode). Daarom werden langetermijn 
productiviteitskosten voor deze patiënten niet meegenomen in 
het model. 

Model aanname 

47. Als een patiënt is opgenomen in het ziekenhuis wordt 
verondersteld dat de hele cyclus (1 maand) productiviteitsverlies 
optreedt aangezien de patiënt niet meteen zal kunnen gaan 
werken. 

Model aanname en 
klinische expert 
opinie 

48. Normaal gesproken worden het aantal frictie-uren per dag 
geschat door het gemiddeld aantal werkbare uren per week in de 
Nederlandse populatie te delen door het aantal werkdagen per 
week (5). Omdat in deze studie onbekend is wanneer precies 
patiënten worden opgenomen in het ziekenhuis is er geen 
correctie toegepast voor onproductieve uren zoals vakantie en 
ziekteverzuim, en werden 7 dagen per week (in plaats van 5) 
aangenomen. 

Nederlandse 
kostenhandleiding 
(2010)25  

 
Conclusie: 
Zorginstituut Nederland kan zich vinden in de gebruikte analysetechniek en het 
gebruikte model.  

2.4 Inputgegevens 
 
Studiepopulatie 
Het baseline patiëntenprofiel is gebaseerd op de gemiddelde overall PARADIGM-HF 
patiëntkenmerken. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit patiëntenprofiel 
waarschijnlijk niet helemaal in overeenstemming is met de West Europese patiënt 
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aangezien de trial slechts 2.051 West Europese patiënten includeerde van de in 
totaal 8.399 geincludeerde volwassen patiënten. In de oorspronkelijke base case 
analyse van de fabrikant wordt uitgegaan van de totale studiepopulatie en in een 
alternatieve base case analyse (op verzoek van ZIN) wordt bekeken wat de invloed 
is op het resultaat als uitgegaan wordt van de West-Europese subgroep van de 
PARADIGM-HF trial.17-19 

Uit tabel 3 lijken de West Europese patiënten qua kenmerken overeen te komen met 
de patiëntkenmerken van de totale studiepopulatie, met uitzondering van etniciteit 
omdat een hoger percentage dan gemiddeld blank is. 
 
Table 3. Baseline kenmerken PARADIGM-HF studie17 

Patiëntkenmerken 
 

 

 

Sacubitril/ 
valsartan 

(N = 4.187), N 
(%) 

Enalapril 
(N = 4.212), N 

(%) 

West Europa 
(N=2.051) 

Leeftijd (jaren)  63,8±11.5  63,8±11.3  66,71 
Vrouw — N (%)  879 (21,0)  953 (22,6)  19% 
Etniciteit,— N, (%)  
   Blank  2.763 (66,0)  2.781 (66,0)  88% 
   Donker 213 (5,1)  215 (5,1)  7% 
   Aziatisch  759 (18,1)  750 (17,8)  2% 
   Anders  452 (10,8)  466 (11,1)  3% 
Regio — N, (%)   
   Noord Amerika  310 (7,4)  292 (6,9)  0% 
   Zuid Amerika  713 (17,0)  720 (17,1)  0% 
   West Europa 1.026 (24,5)  1.025 (24,3)  100% 
   Centraal Europa  1.393 (33,3)  1.433 (34,0)  0% 
   Azië en Pacific  745 (17,8)  742 (17,6)  0% 
Systolische bloeddruk — mm 
Hg  

122±15  121±15  121,4 

Hartslag — slagen/min  72±12  73±12  70,0 
BMI 28,1±5,5  28,2±5,5  28,9 
Serum kreatinine — mg/dl  1,13±0,3  1,12±0,3   
Klinische tekenen van hartfalen  
Ischaemische 
cardiomyopathie — N, (%)  

2.506 (59,9)  2.530 (60,1)   

Linker ventrikel ejectiefractie 
— %  

29,6±6,1  29,4±6,3  29% 

Gemiddelde B-type natriuretic 
peptide — pg/ml  

255 (155–474)  251 (153–465)   

Gemiddelde N-terminale pro–
B-type natriuretische peptide 
— pg/ml  

1.631 (885–
3.154)  

1.594 (886–
3.305)  

 

NYHA klasse — N (%)  
   I  180 (4,3)  209 (5,0)  5% 
   II  2.998 (71,6)  2.921 (69,3)  76% 
   III  969 (23,1)  1.049 (24,9)  19% 
   IV  33 (0,8)  27 (0,6)  0% 
   Onbekend  7 (0,2)  6 (0,1)   
Medische historie — N (%)   
Hypertensie  2.969 (70,9)  2.971 (70,5)  64% 
Diabetes  1.451 (34,7)  1.456 (34,6)  36% 
Atriumfibrilleren  (AF) 1.517 (36,2)  1.574 (37,4)  40% 
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Hartfalen ziekenhuisopnamen 2.607 (62,3)  2.667 (63,3) 59% 
Myocard infarct  1.818 (43,4)  1.816 (43,1) ?? 
Beroerte  355 (8,5)  370 (8,8) 9% 
Gebruik van ACE-inhibitor in 
de studie 

3.266 (78,0)  3.266 (77,5) 82% 

Gebruik van ARB in de studie 929 (22,2)  963 (22,9) 18% 
Behandeling bij randomisatie — N (%)  
   Diuretici 3.363 (80,3)  3.375 (80,1) ?? 
   Digoxine  1.223 (29,2)  1.316 (31,2) 19% 
   BB 3.899 (93,1)  3.912 (92,9) 93% 
   MRA 2.271 (54,2)  2.400 (57,0) ?? 
   ICD 623 (14,9)  620 (14,7) ?? 
   CRT  292 (7,0)  282 (6,7) ?? 

 
Discussie studiepopulatie: 
Zorginstituut Nederland heeft de fabrikant gevraagd in een alternatieve base case 
analyse uit te gaan van de patiënten uit de West Europese groep en patiënten > 75 
jaar omdat dit meer de Nederlandse situatie weerspiegelt.  Dit is ook als zodanig 
aangegeven door de klinische experts. Daarnaast is uit eerdere publicaties gebleken 
(RIVM rapport en ivabradine rapport) dat de gemiddelde leeftijd waarop 
Nederlandse patiënten met chronisch hartfalen hun diagnose krijgen 77,7 jaar 
bedraagt. Dit is veel hoger dan de gemiddelde leeftijd uit de trial. In de 
oorspronkelijke base case analyse van de fabrikant wordt gebruik gemaakt van een 
trial populatie met jonge leeftijd en 5 jaars survival van 67% (sacubitril/valsartan) 
versus 62% (enalapril). Uit de alternatieve base case analyse resulteert een 
voorspelde 5 jaars survival van 54% (sacubitril/valsartan) en 49% (enalapril). Dit 
komt redelijk overeen met de genoemde 45% 5 jaars survival uit Nederlandse 
bronnen.  
De fabrikant heeft op verzoek van het Zorginstituut een alternatieve base case 
analyse doorgerekend met een populatie die representatiever is voor de 
Nederlandse HF populatie die het middel waarschijnlijk zal gaan gebruiken om zo 
inzichtelijk te maken wat de invloed is op het eindresultaat.  

Conclusie: 
Zorginstituut Nederland kan zich vinden in de gebruikte studiepopulatie nadat zij 
door de uitgevoerde alternatieve base case analyse van de fabrikant inzicht heeft 
gekregen in de invloed op het eindresultaat van gebruik van de West Europese 
subgroep en de leeftijdsgroep van >75 jaar. 
 
Effectiviteit 
Mortaliteit 
In de base case analyse wordt de cardiovasculaire sterfte zoals gemeten in de 
PARADIGM-HF studie gecombineerd met de non-cardiovasculaire sterfte (op basis 
van Nederlandse algemene sterftetabellen). De non-cardiovasculaire sterfte van de 
algemene Nederlandse bevolking wordt geschat door de algemene sterfte te 
verminderen met de cardiovasculaire sterfte. Non-cardiovasculaire sterfte wordt 
vermenigvuldigd met een zogenaamde “standardized mortality ratio (SMR)” omdat 
uit een studie is gebleken dat een substantieel deel van de patiënten met hartfalen 
overlijdt aan iets anders dan hartaandoeningen, zoals kanker, 
ademhalingsproblemen en bloedziekten.26 Omdat de SMR van non-cardiovasculaire 
sterfte van hartfalen patiënten in vergelijking met de algemene bevolking onbekend 
is, wordt deze in de base case als 1 aangenomen en verder gevarieerd in 
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sensitiviteitsanalyses.  

Parametrische overlevingsmodellen worden gebruikt om de korte termijn resultaten 
uit de PARADIGM-HF trial te extrapoleren naar een levenslange tijdshorizon. Van de 
zes parametrische verdelingen zoals onderzocht in de UK modelleringstudie34 
(exponentieel, Weibull, generalized gamma, log-logistisch, lognormaal, Gompertz) 
werden alleen de Gompertz en de Weibull gebruikt in het model. In het FE-dossier 
van de fabrikant staan de resultaten van de regressie analyse die is gebruikt om de 
parameters van de Gompertz verdeling voor CV mortaliteit te schatten (gebaseerd 
op alle patiënten n=8.399). Voor sacubitril/valsartin werd een hazard ratio voor CV 
mortaliteit van 0,806 aangenomen. Het relatieve effect van sacubitril/valsartan op 
mortaliteit was gelijk in alle patiëntsubgroepen (e.g. NYHA I versus NYHA II and 
NYHA III versus NYHA IV) gebaseerd op de observaties van de primaire statistische 
analyse zoals gepresenteerd door McMurray et al.17, die een consistent effect van 
sacubitril/valsartin in alle vooraf vastgestelde subgroepen rapporteren. De 
identificatie van de covariaten en het selectie proces van de regressie analyse 
worden door de fabrikant in detail beschreven in Appendix 1 van hun dossier.  

Ziekenhuisopnames 

Ziekenhuisopnames ongeacht oorzaak zijn gemodelleerd op basis van de 
PARADIGM-HF data. Uit deze studie bleek dat bij de patiënten behandeling met 
sacubitril/valsartan leidde tot minder non-HF ziekenhuisopnames. De kans op 
ziekenhuisopnames ongeacht oorzaak werd voorspeld door het gebruik van een 
negatieve binominale regressie analyse met baseline kenmerken en behandeling als 
voorspellers. De analyse gaat uit van de aanname dat de kans op ziekenhuisopname 
constant is over de tijd, zoals ook aangenomen werd in eerdere studies.11,27  

Het predictiemodel voor ziekenhuisopnamen wordt gepresenteerd in het FE dossier 
van de fabrikant. De voorspellende waarde (IRR) van sacubitril/valsartan was 0,84 
(95% CI: 0,78, 0,91; p<0,001). Dit is consistent met de resultaten van de primaire 
statistische analyse 0,84 (95% CI: 0,78, 0,91; p<0,001).28 Op basis van de 
gemiddelde kenmerken van alle patiënten is de jaarlijkse kans op ziekenhuisopname 
voor sacubitril/valsartan en ACE inhibitor  35% en 42%.  

Bijwerkingen 

De volgende minder ernstige bijwerkingen zoals gerapporteerd door McMurray et 
al.17 werden meegenomen in het model: hypotensie, verhoogd serum creatinine, 
verhoogd serum kalium, hoesten en angio-oedeem. Een constante kans van 
bijwerkingen over de tijd werd aangenomen. De ernstige bijwerkingen waarvoor 
ziekenhuisopname noodzakelijk is worden meegenomen in de kosten van 
ziekenhuisopname. In tabel 4 staan de maandelijkse kansen op bijwerkingen zoals 
gebaseerd op de PARADIGM-HF studie. 

 
Tabel 4. Maandelijkse kans op bijwerkingen 

Sacubitril
/valsartan Bijwerking (maandelijkse kans)  Enalapril 

Hypotensie 0,0052 0,0035 

Hoest 0,0042 0,0054 

Angio-oedeem 0,0002 0,0001 

Verhoogd serum creatinine 0,0012 0,0017 

Verhoogd serum kalium 0,0061 0,0066 
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Discontinuering behandeling 
Gedurende de PARADIGM-HF studie periode, werd behandeling met 
sacubitril/valsartan gestopt door 17,8% van de patiënten en behandeling met 
enalapril werd gestopt door 19,8% van de patienten.17 In de base case analyse 
wordt discontinuering van behandeling niet meegenomen. In een scenario analyse 
wordt bekeken wat de invloed is van het modelleren van discontinuering van 
behandeling. Volgens de fabrikant heeft dit nauwelijks invloed op de uiteindelijke 
ICER.  
 
Kwaliteit van leven en utiliteiten 
Kwaliteit van leven data werden verkregen uit de PARADIGM-HF trial, gebaseerd op 
het EQ-5D instrument. Het Nederlandse EQ-5D tarief gepubliceerd door Lamers et 
al.29 werd toegepast op de EQ-5D antwoorden uit de trial, ongeacht het land van 
herkomst van de patiënt, om Nederlandse EQ-5D utiliteiten te verkrijgen voor elke 
patiënt. Een regressie model werd ontwikkeld om een relatie te verkrijgen die de 
EQ-5D scores kan voorspellen als functie van baseline kenmerken, behandeling, 
ziekenhuisopname, bijwerkingen en tijd sinds randomisatie. Een mixed-effects 
model afgeleid van patient-level EQ-5D data (gebaseerd op behandelarm, baseline 
kenmerken (inclusief baseline EQ-5D), ziekenhuisopname, bijwerkingen, en tijd 
vanaf randomisatie) werd gebruikt. De fabrikant presenteert in het FE dossier de 
coëfficiënten die gebruikt worden in het model om de kwaliteit van leven data te 
voorspellen.  

Sacubitril/valsartan behandeling heeft een klein maar statistisch significant positief 
effect op EQ-5D score (0,01) en dit werd toegepast op alle cycli waarin patiënten 
behandeld werden (Figuur 5). De fabrikant geeft hiervoor de volgende 
onderbouwing: 1) Uit de PARADIGM-HF studie bleek de afname in KCCQ score (die 
meet fysieke verslechtering en symptomen zoals kortademigheid, vermoeidheid, 
opgezwollen voeten, enkels en/of benen) significant minder voor sacubitril/valsartan 
dan voor enalapril, 2) patiënten die behandeld werden met sacubitril/valsartan 
lieten een statistisch significante verbetering in NYHA-klasse (een maat voor 
functionele status en fysieke beperkingen) zien.  

Figuur 2. Verdeling kwaliteit van leven over de tijd 
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De statistische analyse liet ook een jaarlijkse afname in EQ-5D zien van 0,006 
gedurende de PARADIGM-HF trial, na correctie voor baseline kenmerken, 
behandeling, acute en medium-term ziekenhuisopname effecten en bijwerkingen 
(Figuur 2).  

Absolute disutiliteiten worden toegepast bij patiënten die opgenomen worden of 
bijwerkingen krijgen. De afname in kwaliteit van leven door bijwerkingen (hoesten 
en hypotensie) en ziekenhuisopname werden geschat op basis van de mixed model 
benadering (Tabel 5). De disutiliteit werd 1 model cyclus toegepast (1 maand).  

Tabel 5. Mixed model voor EQ-5D 
EQ-5D 

Coef. Std. Err. z P>z [95% BI 
Interval] 

Sacubitril/valsartan 0,010 0,003 3,420 0,001 0,004 0,015 

Leeftijd† -0,001 0,000 -4,020 0,000 -0,001 0,000 

Vrouw -0,029 0,004 -8,310 0,000 -0,036 -0,022 

Regio       
Latijns Amerika 0,037 0,006 5,730 0,000 0,024 0,049 

West Europa 0,013 0,006 2,210 0,027 0,001 0,025 

Centraal Europa 0,001 0,006 0,180 0,857 -0,011 0,013 

Azië- Pacific 0,038 0,007 5,650 0,000 0,025 0,052 

NYHA       
II (vs. I) -0,008 0,007 -1,220 0,222 -0,022 0,005 

III (vs. I) -0,045 0,008 -6,020 0,000 -0,060 -0,030 

IV (vs. I) -0,080 0,018 -4,350 0,000 -0,116 -0,044 

Hart rate 0,000 0,000 -1,910 0,057 0,000 0,000 

(log) NT-proBNP -0,008 0,002 -4,910 0,000 -0,011 -0,005 

Natrium 0,001 0,001 1,820 0,068 0,000 0,002 

BMI -0,002 0,000 -5,540 0,000 -0,002 -0,001 

Diabetes -0,011 0,003 -3,620 0,000 -0,017 -0,005 

Tijd sinds diagnose van hartfalen      
1-5 jaar -0,014 0,003 -4,010 0,000 -0,021 -0,007 

> 5 jaar -0,020 0,004 -5,170 0,000 -0,027 -0,012 

Ischaemische aetiologie -0,006 0,003 -1,840 0,065 -0,012 0,000 

Voormalige beroerte -0,010 0,005 -1,860 0,062 -0,020 0,000 

Roker -0,011 0,004 -2,770 0,006 -0,020 -0,003 

Baseline EQ-5D† 0,478 0,008 60,310 0,000 0,463 0,494 

Hosp 0 - 30 dagen -0,089 0,005 -17,440 0,000 -0,099 -0,079 

Hosp 30 – 90 dagen -0,048 0,004 -12,310 0,000 -0,055 -0,040 

AE – hoest -0,024 0,006 -4,160 0,000 -0,036 -0,013 

AE – hypotensie -0,026 0,006 -4,530 0,000 -0,037 -0,014 

Tijd (jaren) -0,006 0,001 -7,660 0,000 -0,008 -0,005 

Constante 0,843 0,009 91,530 0,000 0,825 0,861 
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Discussie inputparameters effectiviteit: 

Op verzoek van het Zorginstituut heeft de fabrikant in de alternatieve base case 
analyse wel rekening gehouden met discontinuering van de behandeling. Hoewel de 
fabrikant aangeeft dat dit nauwelijks invloed heeft op de ICER moet de base case 
analyse de klinische realiteit zoveel mogelijk weerspiegelen, dat is dus inclusief de 
discontinuering. Bij discontinuering is wel “geïnvesteerd” in een duur middel zonder 
dat er opbrengsten tegen over staan. 
 
Conclusie: 
Zorginstituut Nederland kan zich vinden in de gebruikte inputparameters voor 
effectiviteit. 
 
Kosten 
Vanuit het maatschappelijk perspectief horen de directe kosten, binnen en buiten de 
gezondheidszorg, onderdeel te zijn van de analyse. Als sprake is van indirecte 
kosten buiten de gezondheidszorg dan dienen deze apart vermeld te worden.  
 
De aanvrager heeft directe medische kosten, directe niet-medische kosten (alleen 
reiskosten) en indirecte niet-medische kosten meegenomen in het model. De kosten 
van informele zorg zijn niet meegenomen in de base case analyse maar zijn wel 
onderzocht in een scenario-analyse. In dit scenario is gebruik gemaakt van de 
informele zorgkosten zoals gebruikt in het ivabradine rapport.11 Voor het berekenen 
van de kosten is data uit de volgende studies gebruikt: referentie prijzen uit de 
Nederlandse kostenhandleiding (2010), de Z-index, literatuur, OPENDIS database 
en NZa tarieven. 
 
De kosten zijn uitgedrukt in euro’s en gecorrigeerd voor inflatie voor het jaar 2015 
gebruik makend van de algemene prijsindex van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek.  
 
Directe medische kosten 
De directe medische kosten (of directe kosten binnen de gezondheidszorg) zijn alle 
kosten die rechtstreeks verband houden met de preventie, diagnostiek, therapie, 
revalidatie en verzorging van de ziekte of behandeling.  
 
Medicatiekosten 
De dagelijkse kosten van sacubitril/valsartan zijn gebaseerd op de aanbevolen 
dosering die werd gebruikt in de PARADIGM-HF studie: 200 mg 2dd. De dagelijkse 
kosten van sacubitril/valsartan zijn €4,83 voor 200 mg 2dd. Gebaseerd op klinische 
expert opinie werd aangenomen dat de titratiekosten van enalapril en 
sacubitril/valsartan vergelijkbaar zijn. Daarom worden deze kosten niet 
meegenomen in de base case analyse.  

De meeste ACE-inhibitors, inclusief enalapril zijn uit patent en hebben dus lage 
dagelijkse kosten. In de base case analyse, zijn de dagelijkse kosten van enalapril 
(€0,14) gebaseerd op de streefdosering (10 mg 2dd) zoals gedefinieerd in het 
PARADIGM-HF studie protocol.  

Patiënten die deelnamen aan de PARADIGM-HF studie werden behandeld met een 
optimaal medicatie regime van achtergrond HF medicaties. De kosten van deze 
medicijnen worden meegenomen in het model en in de base case analyse werd 
aangenomen dat het gebruik van deze medicijnen gelijk was in beide armen. Deze 
kosten zijn gebaseerd op de geobserveerde proporties van de PARADIGM-HF trial 
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patiënten en de percentages die Nederlandse klinische experts aangaven. Deze 
kosten worden uitgebreid beschreven in het FE dossier van de fabrikant.  

 
Kosten medische controle hartfalen 
De kosten van de medische controles voor hartfalen zijn gebaseerd op het Effectieve 
Cardiorapport in Nederland30 omdat er geen real World data over deze kosten 
verzameld werden tijdens de PARADIGM-HF trial en de huidige klinische richtlijnen 
geen specifieke management strategie of follow-up protocol aanbevelen.  

Het Effectieve Cardiorapport30 laat zien dat in 2011 Nederlandse patiënten met 
hartfalen gemiddeld 3,9 keer een polikliniek bezochten. Verder hadden deze 
patiënten gemiddeld 2,8 telefonische consulten. Aangenomen wordt dat al deze 
consulten plaatsvinden met een cardioloog en dus gelijk zijn aan maandelijkse 
kosten van €36,49. De eenheidsprijzen worden gepresenteerd in tabel 8. 
Aangenomen wordt dat de kosten van medische controle voor hartfalen gelijk zijn in 
beide behandelarmen.  

 
Kosten ziekenhuisopname 
Voor het type ziekenhuisopname (academisch of algemeen) wordt gebruik gemaakt 
van de gegevens uit de PARADIGM-HF trial. De percentages uit deze studie worden 
gekoppeld aan de Nederlandse eenheidsprijzen uit de OPENDIS database (eerste 
keus) en de NZa database (tweede keus).  

De totstandkoming van de gewogen gemiddelde kosten van een ziekenhuisopname 
à €3.960 staat uiteengezet in tabel 6. Zoals te zien in deze tabel werd in de trial 
onderscheid gemaakt in ziekenhuisopname vanwege een operatieve ingreep, 
vanwege een andere medische ingreep of alleen voor medische controle.  

Tabel 6. Kosten ziekenhuisopnames 

Ziekenhuisopname Percentage Eenheidsprijs Kosten 

Operatieve procedure 3,88%  € 1.566 

 Coronaire bypass grafting 0,61% € 11.304 € 69 

 Mitral valve repair/replacement/other 
valve  1,07% € 23.932 € 257 

 Andere cardiovasculaire operatie 1,49% € 8.694 € 130 
 Ventricular assist device 0,65% € 168.078 € 1.099 

 Hart transplantatie 0,05% € 23.825 € 11 

Andere medische interventie 8,22%  € 1.215 

 Implantable cardioverter 
defibrillator/pacemaker 7,29% € 15.915 € 1.160 

 Coronaire angioplastie / PCI 0,93% € 5.951 € 56 

Medische controle 87,90%  € 1.179 

 Cardiovasculair falen 46,23% € 945 € 437 

 Pneumonie 6,51% € 3.308 € 216 

 Atrial fibrillation 5,09% € 895 € 46 

 Ventricular tachycardia 4,46% € 1.134 € 51 

 Cerebrovasculaire accident/TIA 2,94% € 807 € 24 

 Acute myocardial infarct 1,34% € 3.390 € 45 

 Angina pectoris 1,78% € 982 € 18 

 Syncope 2,94% € 1.989 € 59 
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 Non-cardiac chest pain 4,11% € 730 € 30 

 Chronic obstructive pulmonary disease 4,11% € 1.437 € 59 

 Nierfalen 2,94% € 3.640 € 107 

 Dyspneu 2,59% € 857 € 22 

 Urinary tract infection 1,25% € 3.792 € 47 

 Anemie 1,61% € 1.237 € 20 

Overall kosten per ziekenhuisopname   € 3.960 

 
 
Kosten van bijwerkingen 
Alle bijwerkingen die in de PARADIGM-HF trial gerapporteerd werden worden in het 
model meegenomen. De aannames over zorggebruik rondom de bijwerkingen zijn 
gebaseerd op expert opinies van cardiologen. De antwoorden verschillen erg tussen 
de verschillende klinische experts, daarom gebruikt de fabrikant het gemiddelde van 
de antwoorden. De invloed van bijwerkingen lijkt volgens de fabrikant klein te zijn, 
aangezien er op dit punt maar kleine verschillen bleken tussen sacubitril/valsartan 
en enalapril. De kosten van bijwerkingen die zijn gebruikt in het model staan in 
tabel 7.  
 
Tabel 7. Kosten van bijwerkingen 

Zorg 
Bijwerkingen gebruik 

Eenheids 
prijs Totaal 

Hypotensie    

 Polikliniekbezoek cardioloog 1 € 84 € 84 

 
Polikliniekbezoek gespecialiseerd 
verpleegkundige 1 € 61 € 61 

  Totaal   € 145 

Hoest    

 Polikliniekbezoek cardioloog 1 € 84 € 84 

 Telefonisch consult cardioloog 1 € 40 € 40 

 Laboratorium test nierfunctie 1 € 16 € 16 

  Totaal   € 140 

Angio-oedeem (60% mild, 40% ernstig)   € 206 

 Angio-oedeem – mild    

  Polikliniekbezoek cardioloog 2 € 84 € 168 

  Anti-histamine - Ceritizine 10mg (dagen) 14 € 0.32 € 4 

  Totaal   € 172 

Angio-oedeem – ernstig    

  Bezoek SEH 1 € 171 € 171 

  Polikliniekbezoek cardioloog 1 € 84 € 84 

  Prednisolone (40mg ) dagen 5 € 0.42 € 2 

  Totaal   € 257 

Verhoogd creatinine    

  
Polikliniekbezoek gespecialiseerd 
verpleegkundige 2 € 61 € 122 

  Laboratorium test nierfunctie 2 € 16 € 33 
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  Totaal   € 155 

Verhoogd kalium    

  
Polikliniekbezoek gespecialiseerd 
verpleegkundige 2 € 61 € 122 

  Laboratorium test nierfunctie 2 € 16 € 33 

  
Totaal 

  
€ 155 

       
Directe niet-medische kosten 
Directe niet-medische kosten (of kosten buiten de gezondheidszorg) zijn kosten die 
optreden buiten de formele gezondheidszorg maar die wel een directe relatie 
hebben met de ziekte of behandeling. 
 
Het model neemt reiskosten gerelateerd aan de medische behandelingen mee. De 
gemiddelde reisafstand naar een ziekenhuis in Nederland is 7 kilometer (oneway),25 
en de kosten zijn €0,22 per kilometer, afhankelijk van soort vervoer en de 
parkeerkosten zijn €3,30 per ziekenhuisbezoek.25  

Reiskosten worden toegevoegd aan de kosten van een polikliniekbezoek, bezoek aan 
de spoedeisende hulp en ziekenhuisopnames. De fabrikant neemt aan dat 50% van 
de patiënten met de auto reist en 50% met het openbaar vervoer. Gemiddelde 
reiskosten bedragen dan €4,73 ((€6,38+€3,08)/2) per bezoek: 

  Reizen met de auto: (7 km + 7km) * €0,22 + €3,30 (parkeergeld) = €6,38 
  Reizen met OV: (7 km + 7km) * €0,22 = €3,08  

In tabel 8 staat weergegeven hoe de reiskosten zijn toegevoegd aan de 
eenheidsprijzen van de medische behandelingen. 

Tabel 8. Eenheidsprijzen inclusief reiskosten 

Eenheidsprijs 
(excl. 

reiskosten) 
Zorggebruik 

Eenheidsprijs 
(incl. 

reiskosten) 
Bron Aanname 

Polikliniekbezoek 
cardioloog 

€ 79,14 € 83,87 ZIN25 

 
Algemeen ziekenhuis € 70,35 € 75,07 ZIN25 

88% algemeen 
ziekenhuis 

 
Academisch ziekenhuis € 141,79 € 146,52 ZIN25  

Polikliniekbezoek 
gespecialiseerd 
verpleegkundige 

€ 56,39 € 61,11 ZIN25 
88% algemeen 
ziekenhuis 

 
Algemeen ziekenhuis € 46,16 € 50,89 ZIN25  

 
Academisch ziekenhuis € 131,35 € 136,08 ZIN25  

Bezoek spoedeisende hulp* € 165,97 € 170,70 ZIN25  

Telefonisch consult - 
cardioloog 

€ 39,57 € 39,57 ZIN25 

50% van 
polikliniekbezoek, 
in overeen-
stemming met 
huisartskosten in 
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kostenhandleiding 

Telefonisch consult – 
gespecialiseerd 
verpleegkundige 

€ 28,19 € 28,19 ZIN25 

50% van 
polikliniekbezoek, 
in overeen-
stemming met 
huisartskosten in 
kostenhandleiding 

Nierfunctietest € 11,73 € 16,46 ZIN25  

 
Nierfunctietest (natrium)  € 1,79  NZA (070442) 

 
Nierfunctietest (kalium)  € 1,79  NZA (070443) 

 
Nierfunctietest (urea) € 1,63  NZA (070116) 

 Nierfunctietest (creatinine 
klaring) 

€ 6,52  NZA (070404) 

NT-proBNP/BNP test € 18,71 € 23,44 NZA (070820) 

* Kosten van ambulancevervoer zijn niet geincludeerd 

Indirecte niet-medische kosten 
Indirecte niet-medische kosten zijn kosten gemaakt buiten de gezondheidszorg. Dit 
zijn voornamelijk productiviteitskosten door het verlies van productiviteit door 
ziekte. 
 
De gemiddelde leeftijd van de patiënten in de PARADIGM-HF trial was 63,8 jaar, dus 
dan is het van belang dat productiviteitskosten ook in het model worden 
meegenomen. Productiviteitsverlies door ziekenhuisopname voor patiënten die nog 
werkten op baseline werden meegenomen in het model. Omdat er geen 
werkgerelateerde gegevens bekend waren over de patiënten werd gebruik gemaakt 
van expert opinie. Deze experts gaven aan welk deel van de patiënten per NYHA 
klasse waarschijnlijk nog aan het werk was (Tabel 9). Aangenomen wordt verder dat 
de patiënten die op baseline niet aan het werk waren dit ook niet deden 23 weken 
voorafgaande daaraan (frictie periode). Daarom werden in deze gevallen 
langetermijn productiviteitskosten niet meegenomen in het model.  

De kans dat een patiënt nog werkt is afhankelijk van baseline NYHA klasse en de 
leeftijd van de patiënt in een specifieke modelcyclus. Deze kans wordt gecorrigeerd 
met een leeftijd en geslacht specifieke netto-participatie rate31 omdat niet alle 
patiënten die kunnen werken ook daadwerkelijk aan het werk zijn. Verder wordt 
aangenomen dat 50% van de patiënten die werken dit parttime doen (50%), 
onafhankelijk van hun NYHA klasse. Productiviteitskosten van patiënten ouder dan 
65 jaar worden niet meegenomen.  

De mediane opnameduur van een ziekenhuisopname voor hartfalen wordt geschat 
op 10,5 dagen.32 Productiviteitsverlies werd toegepast op de gehele cyclus (een 
maand), ervan uitgaande dat de patiënt die hele periode niet kan werken. 

Normaal gesproken wordt het aantal frictie-uren per dag geschat door het 
gemiddeld aantal werkbare uren per week in de Nederlandse populatie te delen door 
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het aantal werkdagen per week (5). Maar omdat onbekend is welke dagen patiënten 
opgenomen worden in het ziekenhuis wordt een correctie voor onproductieve uren, 
zoals vakantie of ziekteverlof niet toegepast. In dit geval worden gehele weken 
gebruikt, dus 7 dagen per week om het aantal productieve uren per dag te schatten. 
Een leeftijd en geslachtsspecifieke kostprijs per uur25 factor werd vermenigvuldigd 
met de totale frictie uren per dag om tot totale kosten per dag te komen (Tabel 9).  

Conclusie kosten: 
Gezien het feit dat de Nederlandse patiëntenpopulatie waarschijnlijk een hogere 
gemiddelde leeftijd heeft dan de studiepopulatie zal deze nog meer hulpbehoevend 
zijn en zullen zij veel mantelzorg ontvangen. Deze kosten zijn daarom op verzoek 
van het Zorginstituut meegenomen in de alternatieve base case analyse zoals 
uitgevoerd door de fabrikant. Zorginstituut Nederland kan zich vinden in de kosten 
zoals meegenomen in het model. .  
 
Tabel 9. Inputwaarden productiviteitsverlies  

 Mannen Vrouwen Bron 

Mogelijkheid tot 
werken per NYHA 
klasse   

  I 88% 88% 

  II 61% 61% 

  III 17% 17% 

  IV 1% 1% 

 
 
 
 

Opinie klinische 
experts 

Leeftijdsgerelateerde 
participatie rate   

  25 – 30 jaar 84,4% 79,2% 

  30 – 35 jaar 88,4% 78,8% 

  35 – 40 jaar 89,4% 77,6% 

  40 – 45 jaar 88,1% 76,4% 

  45 - 50 jaar 87,8% 76,0% 

  50 - 55 jaar  84,7% 73,0% 

  55 - 60 jaar 80,1% 63,2% 

  60 – 65 jaar 60,5% 38,5% 

 
 

CBS gegevens 
Arbeidsdeelname 

Percentage werkzaam van voltijds 50%   

Kosten per uur   

  25 – 30 jaar € 26,17 € 25,56 

  30 – 35 jaar € 32,08 € 29,80 

  35 – 40 jaar € 36,82 € 31,64 

  40 – 45 jaar € 39,67 € 31,44 

  45 - 50 jaar € 41,45 € 31,28 

  50 - 55 jaar € 42,25 € 31,64 

  55 - 60 jaar € 42,61 € 31,91 

  60 – 65 jaar € 42,34 € 31,01 

 
 
 
 
 

Nederlandse 
Kostenhandleiding 

Werkzame uren per dag   

  25 – 30 jaar 5,43 4,29 

  30 – 35 jaar 5,43 4,29 

  35 – 40 jaar 5,71 3,86 

 
 
 
 

Nederlandse 
Kostenhandleiding 
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  40 – 45 jaar 5,71 3,86 

  45 - 50 jaar 5,71 3,71 

  50 - 55 jaar 5,71 3,71 

  55 - 60 jaar 5,43 3,43 

  60 – 65 jaar 5,43 3,43 

Kosten per dag   

  25 – 30 jaar  € 142,07   € 109,54  

  30 – 35 jaar  € 174,13   € 127,70  

  35 – 40 jaar  € 210,37   € 122,05 

  40 – 45 jaar  € 226,71   € 121,28  

  45 - 50 jaar  € 236,88   € 116,17  

  50 - 55 jaar  € 241,45   € 117,53  

  55 - 60 jaar  € 231,31   € 109,41  

 
 
 
 

Schatting op basis 
van bovenstaande 

gegevens 

  60 – 65 jaar  € 229,86   € 106,32   
 

2.5 Validatie en gevoeligheidsanalyses 
 
Validatie 
De overlevingsresultaten uit het model werden vergeleken met de resultaten uit de 
PARADIGM-HF studie. De fabrikant toont met figuur 3 aan dat het model de 
overleving van patiënten uit de PARADIGM-HF studie goed simuleert voor beide 
behandelarmen. 

De gemiddelde kans op ziekenhuisopname ongeacht oorzaak was in het model 0,42 
voor de ACE-inhibitor groep en 0,35 voor de sacubitril/valsartan groep. Dit komt 
goed overeen met de kansen uit de studie, 0,44 en 0,38. 
 
iMTA heeft de kwaliteit van het model gecontroleerd met behulp van de 
zogenaamde iMTA Technical Quality Assurance Tool. Een overzicht van deze controle 
is als bijlage toegevoegd aan het fabrikantendossier.  
 
Gevoeligheidsanalyses 
In een gevoeligheidsanalyse wordt nagegaan wat de impact is van de variabelen op 
de resultaten en 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 gevoeligheidsanalyses een vereiste. 
 
Univariate gevoeligheidsanalyses 
Parameter onzekerheid is getest door een groot aantal model parameters te 
variëren op basis van a) een 95% betrouwbaarheidsinterval of b) een range van 
waarden gebaseerd op expert opinie, wanneer er geen statistische schattingen 
beschikbaar waren. Soms werden hoge en lage waarden gebruikt van +/- 25% van 
het gemiddelde. De fabrikant geeft een volledig overzicht van gebruikte waarden in 
een bijlage van haar dossier. 
 
Probabilistische gevoeligheidsanalyses 
Joint parameter onzekerheid is onderzocht met behulp van probabilistische 
gevoeligheidsanalyses (PSA) waarbij alle parameters waaraan kansverdelingen 
werden toebedeeld tegelijkertijd gevarieerd werden. In totaal werden 10.000 Monte 
Carlo simulaties uitgevoerd. Het model bevat een optie voor een patient-level 
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uitvoering en een mean-patient uitvoering van de PSA. Vanuit praktische 
overwegingen is door de fabrikant gekozen om de mean-patient benadering te 
gebruiken omdat de patient-level benadering niet goed uit te voeren was met de 
computer software.  
Om de parameters van de kansverdelingen van mortaliteit, ziekenhuisopnames, 
utiliteiten en discontinuering te schatten werd gebruik gemaakt van 
regressievergelijkingen. In de PSA werd daarvoor gebruik gemaakt van multivariate 
normale verdelingen. De fabrikant heeft een bijlage toegevoegd aan het dossier met 
daarin de gebruikte regressies en de covariaten matrices.  

Voor de kosten van ziekenhuisopname, medische controles, bijwerkingen en 
productiviteit per uur werd een normale verdeling aangenomen met een SE van 
20% ten opzichte van het gemiddelde. Volgens de fabrikant waren hiervoor geen 
andere data te vinden.  

De kansverdelingen zoals gebruikt in de PSA van alle model parameters worden in 
het fabrikantendossier uitgebreid gepresenteerd. 
 
Scenarioanalyses 
Scenario analyses werden uitgevoerd om te onderzoeken wat de invloed op de ICER 
is van de aannames die worden gedaan in het model. Het gaat om de volgende 
aannames: 
- Tijdshorizon: in de base case analyse wordt uitgegaan van een levenslange 
tijdshorizon (30 jaar), in scenario analyses werd hierin gevarieerd (1, 3, 5 en 10 
jaar). 
- Mortaliteit: de extrapolatie van mortaliteit na de follow-up duur van de klinische 
trial is gedaan door de cardiovasculaire (CV) mortaliteit uit de trial te combineren 
met de non-CV mortaliteit op basis van Nederlandse sterftecijfers. Er is een scenario 
analyse gedaan om te bekijken wat de invloed is als er uitgegaan wordt van hogere 
non-CV sterfte bij deze patiënten omdat aangenomen kan worden dat de 
gezondheidstoestand van deze patiënten slechter zal zijn dan de 
gezondheidstoestand van de algemene populatie vanwege comorbiditeit. Daarnaast 
wordt er nog een scenario doorgerekend waarin de sterfte ongeacht oorzaak net als 
de CV mortaliteit ook op de klinische trialdata gebaseerd zijn, en geschat wordt op 
basis van een Gompertz regressie model. De coëfficiënten daarvan worden door de 
fabrikant gepresenteerd in een bijlage van het dossier. Verder werd ook nog 
bekeken in een scenario wat de invloed is als een Weibull functie gebruikt wordt 
voor het voorspellen van CV mortaliteit in plaats van de Gompertz functie. 
- Utiliteiten: door de fabrikant zijn er in totaal 11 scenario analyses gedaan 
betreffende de utiliteiten. In de base case analyse werd aangenomen dat de 
kwaliteit van leven over de tijd afneemt voor alle patiënten (beide 
behandelgroepen). Een vermindering van 0,006 QALYs per jaar leidt tot een afname 
van 0,00053 QALYs per cyclus in beide groepen. Deze aanname werd onderzocht in 
vijf scenario’s voor beide behandelarmen: 1) de reductie verdubbelt, 2) de reductie  
halveert, 3) geen afname in kwaliteit van leven, 4) geen afname in kwaliteit van 
leven meer na 5 jaar, en 5) geen afname meer na 10 jaar.   
In de base case analyse resulteert behandeling met sacubitril/valsartan tot een 
toename in kwaliteit van leven op alle tijdstippen. In scenario analyses werd 
aangenomen dat er geen kwaliteit van leven effect meer was door de behandeling 
aan het eind van jaar 2, 3, 4, 5 en 10. Verder werd in een ander scenario 
aangenomen dat behandeling met sacubitril/valsartan helemaal niet leidt tot een 
toename in kwaliteit van leven. Ook werd in een scenario de kwaliteit van leven 
afname door ziekenhuisopname gehalveerd en op 0 gezet.  
- Extrapolatie van behandeleffecten: In de base case analyse wordt aangenomen 
dat het behandeleffect van sacubitril/valsartan blijft aanhouden gedurende de 
gehele tijdshorizon. Er werden scenario analyses uitgevoerd om te kijken wat de 
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invloed op de ICER is als er uitgegaan wordt van kortere duren van behandeleffect: 
2, 3, 4, 5 of 10 jaar.  
- Discontinuering behandeling: In de base case analyse wordt aangenomen dat er 
niet gestopt wordt met behandelen. Volgens de fabrikant is dit in lijn met de 
nationale richtlijnen en klinische expert opinie, waarbij ervan uitgegaan kan worden 
dat patiënten die behandeld worden met een ACE-inhibitor zullen switchen naar een 
ARB. Omdat sacubitril/valsartan een nieuw soort middel is wordt aangenomen dat 
deze patiënten bij discontinuering overgaan op een ACE-inhibitor. Volgens de 
Nederlandse klinische experts reflecteren deze aannames niet de huidige klinische 
praktijk, omdat de vervolgbehandeling sterk afhangt van de bijwerkingen die de 
patiënt ervaart. Echter geven zij wel aan dat het beschreven behandelpad 
waarschijnlijk de meest waarschijnlijke is. Patiënten die in het model overgaan van 
sacubitril/valsartan naar ACE inhibitors zullen de effectiviteit van de laatste 
overnemen. De overgang van ACE naar ARB wordt niet zichtbaar omdat volgens de 
fabrikant de effectiviteit van ACE en ARB vergelijkbaar is. Dit betreft alle typen 
behandeleffecten: mortaliteit, ziekenhuisopname, kwaliteit van leven en 
bijwerkingen. Het meenemen van discontinuatie werd geschat met behulp van een 
exponentiële regressie. De fabrikant laat in een bijlage van het dossier de resultaten 
zien. Daaruit blijkt dat sacubitril/valsartan een significant lagere kans op 
discontinuering (niet door sterfte) (HR: 0.89; p=0.027) heeft.  
- Kosten: In de base case analyse wordt aangenomen dat de titratie kosten voor 
beide behandelingen gelijk waren. In een scenario analyse werd onderzocht wat de 
invloed is als er voor sacubitril/valsartan eenmalig titratiekosten worden toegepast. 
Daarbij werd aangenomen dat patiënten twee extra polikliniekbezoeken nodig 
hebben, een bij een cardioloog voor de titratie en een voor NT-proBNP testen. Deze 
aannames zijn gebaseerd op klinische expert opinie.  
In een ander scenario analyse werd in beide behandelgroepen ivabradine 
toegevoegd als extra achtergrond geneesmiddel (dit geneesmiddel was niet 
beschikbaar tijdens de PARADIGM-HF trial periode). Gebaseerd op experts opinie 
werd aangenomen dat 6% van de patiënten ivabradine (2x5mg per dag) gebruikt, in 
beide behandelgroepen. Verder werden in dezelfde scenario analyse percentages 
patiënten met specifiek medicatiegebruik toegevoegd. De klinische experts waren 
namelijk van mening dat sommige percentages zoals geobserveerd in de 
PARADIGM-HF trial niet representatief zijn voor Nederlandse hartfalen patiënten 
(e.g. digoxin).   
In een ander scenario werd nog gebruik gemaakt van de maandelijkse kosten 
(€88,33) van het Nederlandse Ivabradine rapport om de medische controle kosten 
voor hartfalen te schatten. En om de invloed van de ziekenhuiskosten te schatten 
werden deze verdubbeld en gehalveerd.  
Ook werd de kosteneffectiviteit van sacubitril/valsartan geschat op basis van het 
gezondheidszorg perspectief, dus exclusief de reiskosten en productiviteitsverlies. 
In de base case analyse worden informele zorgkosten niet meegenomen omdat de 
fabrikant vindt dat er geen geschikte data voorhanden zijn. In een scenario analyse 
wordt gebruik gemaakt van de data uit het Nederlandse ivabradine rapport, €66 
extra kosten per maand. Daarbij wordt aangenomen dat alle patiënten informele 
zorg krijgen. De gegevens zijn gebaseerd op RIVM data en betreffen een 
gemiddelde van alle informele zorgverleners. Bij patiënten met ernstig hartfalen 
(NYHA IV) zouden de informele zorgkosten nog veel hoger kunnen zijn. Daarom 
wordt in een scenario ook gekeken naar de invloed van een verdubbeling in 
informele zorgkosten.  

- Vergelijkende behandeling: omdat ARB een alternatieve vergelijkende behandeling 
kan zijn werd in een scenario analyse bekeken wat de kosteneffectiviteit van 
sacubitril/valsartan is als wordt vergeleken met ARB. Op basis van een recent 
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gepubliceerde meta-analyse wordt aangenomen dat de effectiviteit van ARB en ACE-
inhibitors vergelijkbaar is. Dus daarom zijn alleen de primaire behandelkosten in dit 
scenario verschillend.  
 

Conclusie validatie en gevoeligheidsanalyses: 
Zorginstituut Nederland kan zich vinden in de gevoeligheidsanalyses die zijn 
uitgevoerd om de onzekerheid van het kosteneffectiviteitresultaat in kaart te 
brengen.  
Figuur 3. Geobserveerde en voorspelde overleving 
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3 Resultaten Farmaco-Economische evaluatie 

3.1 Incrementele en totale effecten 
Behandeling met sacubitril/valsartan resulteert in een winst in aantal QALYs van 
0,64 ten opzichte van enalapril  (zie tabel 10). 
 
Tabel 10: Incrementele effecten van behandeling met sacubitril/valsartan versus 
enalapril , discontering 1,5% 

 sacubitril/valsartan Enalapril incrementeel 

Gewonnen levensjaren (LYG) 8,30  7,55 0,75 

QALYs 6,52 5,88 0,64 

 

3.2 Incrementele en totale kosten 
De behandeling met sacubitril/valsartan resulteert in € 11.968 extra kosten 
(verdisconteerd). Zie tabel 11 voor een overzicht van de totale en incrementele 
kosten. Het verschil in kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere 
geneesmiddelkosten van sacubitril/valsartan en de hogere kosten van achtergrond 
medicatie, medische controle kosten en kosten door bijwerkingen bij de patiënten 
die met sacubitril/valsartan behandeld worden. Dit heeft ook te maken met de 
langere overleving van deze patiënten. Patiënten die behandeld worden met 
sacubitril/valsartan genereren anderzijds wel weer minder ziekenhuiskosten en 
productiviteitskosten omdat deze patiënten minder in het ziekenhuis worden 
opgenomen. 
 
Tabel 11: Incrementele en totale kosten sacubitril/valasartan en enalapril  

 Discontering (4%) Geen discontering 

Kosten 
Sacubitril/ 
valsartan 

Enalapril ∆ 
Sacubitril/ 
valsartan 

enalapril ∆ 

Primaire 
behandeling 

€ 12.786 € 336 € 12.449 € 16.471 
€ 426 

€ 16.046 

Achtergrond 
therapie 

€ 2.432 € 2.234 € 198 € 3.133 € 2.828 € 305 

Ziekenhuisopname € 10.299 € 11.128 -€ 829 € 12.965 € 13.776 € -811 

HF management € 3.124 € 2.869 € 255 € 4.024 € 3.632 € 392 

Bijwerkingen € 214 € 200 € 14 € 276 € 254 € 22 

Productiviteit € 1.065 € 1.184 -€ 119 € 1.254 € 1.381 € -127 

Totale kosten € 29.920 € 17.952 € 11.968 € 38.124 € 22.297 € 15.827 

Jaarlijkse kosten       

Gemiddelde 
behandelkosten* 

€ 1.833 € 340 € 1.492 € 2.133 € 392 € 1.741 

Gemiddelde non-
therapy kosten† 

€ 1.642 € 1.881 -€ 238 € 1.879 € 2.129 € -251 

* (primary therapy + background therapy)/discounted life years, † (hospitalization + HF 
management + adverse events)/discounted life years 
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3.3 Incrementele kosteneffectiviteitsratio ’s 
De fabrikant rapporteert de volgende incrementele kosteneffectiviteits-ratio’s 
(ICERs) van sacubitril/valsartan: € 15.859 per LYG en € 18.580 per QALY ten 
opzichte van enalapril  (zie tabel 12). 
 
Tabel 12: Incrementele kosteneffectiviteit van sacubitril/valsartan versus enalapril  

Incrementele kosten per gewonnen levensjaar (LYG) € 15.859/LYG 

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

€ 18.580/QALY 

 
De fabrikant heeft ook subgroepanalyses uitgevoerd. Hieruit blijkt vooral leeftijd en 
de selectie van de West Europese groep uit de PARADIGM-HF trial een rol te spelen. 
Hoe ouder de patiënten hoe hoger de ICER (€21.894 per QALY bij >75 jaar). De 
ICER van alleen de West-Europese groep is €20.090 per QALY. Ook de 
subgroepanalyses naar hoogte van de mediane baseline NT-proBNP waarde hebben 
een invloed op de ICER, hoe lager die is hoe hoger de ICER.  

3.4 Gevoeligheidsanalyses 
Univariate gevoeligheidsanalyses 
In figuur 4 staat de tornadodiagram met de meest invloedrijke paramaters uit de 
univariate gevoeligheidsanalyses zoals gerapporteerd door de fabrikant.   
 
Figuur 4: Tornado diagram van de gevoeligheidsanalyses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de onderzochte parameters heeft de variatie in de cardiovasculaire 
mortaliteitscijfers de meeste invloed. Als de hoogste waarde van de HR wordt 
toegepast resulteert dat in een ICER van circa €29.000 per QALY.  
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Probabilistische gevoeligheidsanalyses 
Figuur 5 en Figuur 6 presenteren de resultaten van de probabilistische 
gevoeligheidsanalyses van sacubitril/valsartan ten opzichte van enalapril. Bij een 
referentiewaarde van € 20.000 per QALY en van €50.000 per QALY is de kans, dat 
sacubitril/valsartan kosteneffectief is volgens de fabrikant ca 71% en 99,79%.  
 
Figuur 5: Incrementele kosten en effecten van sacubitril/valsartan ten opzichte van 
enalapril : probabilistische gevoeligheidsanalyse (PSA) met 10.000 simulaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6: “Cost effectiveness acceptability curve” (CEAC) van de vergelijking tussen 
sacubitril/valsartan vs enalapril  (gebaseerd op PSA met 10.000 simulaties). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scenario-analyses 
Zoals beschreven in de methodesectie van dit rapport heeft de fabrikant een groot 
aantal scenario-analyses uitgevoerd. De resultaten daarvan presenteren zij in een 
bijlage van het dossier. Vooral de invloed van de duur van het behandeleffect is 
groot. De base case analyse gaat uit van een tijdshorizon van 30 jaar waarin het 
behandeleffect van de trial aanhoudt, maar hoe korter de tijdshorizon (en dus duur 
behandeleffect) hoe hoger de ICER. Deze varieert van €27.350 per QALY (10 jaar) 
tot €88.710 per QALY (1 jaar). Een tijdshorizon van 1 of 3 jaar is echter niet redelijk 
omdat de trial al 27 maanden duurde. De sterke invloed van de aanname van 
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langetermijn effect van behandeling wordt ook duidelijk als in verschillende 
scenario’s wordt onderzocht wat de invloed op de ICER is als uitgegaan wordt van 
kortere duren van behandeleffect (dan gedurende de hele tijdshorizon zoals in de 
base case analyse). Dan varieert de ICER van €24.167 per QALY (behandeleffect 
neemt af na 6 jaar) tot €82.074 per QALY (behandeleffect neemt af na 2 jaar). Dit 
laatste is echter niet realistisch omdat de trial zelf al 27 maanden duurde. 
Er worden veel aannames gedaan over het effect van sacubitril/valsartan op de 
kwaliteit van leven. Duidelijk wordt uit de resultaten van scenario analyses van de 
fabrikant dat het weglaten of verminderen van het effect op kwaliteit van leven door 
behandeling met sacubitril/valsartan, van invloed is op de ICER, die wordt iets 
hoger.  
Uit de scenario analyses die zijn gedaan over de kosten valt af te leiden dat vooral 
het meenemen van informele zorgkosten enigszins van invloed is.  
In tabel 13 staan alle resultaten van de door de fabrikant uitgevoerde scenario 
analyses. 
 
Tabel 13. Resultaten scenario analyses 

Kosten QALYs Scenario  
Sacubitril/ 
valsartan 

Enalapril Sacubitril/ 
valsartan 

Enalapril 
ICER 

 Base-case analyse € 29.920 € 17.952 6,52 5,88 € 18.580 

 Tijdshorizon      

1 Time horizon 1 year € 4.208 € 2.855 0,78 0,76 € 88.710 

2 Time horizon 3 years € 11.177 € 7.414 2,13 2,06 € 55.555 

3 Time horizon 5 years € 16.512 € 10.737 3,23 3,09 € 41.576 

4 Time horizon 10 years € 24.644 € 15.416 5,06 4,73 € 27.350 

 Mortaliteit      

5 Include SMR = 2 for non-
CV mortality 

€ 27.408 € 16.576 5,93 5,38 € 19.912 

6 Include SMR = 3 for non-
CV mortality 

€ 25.532 € 15.529 5,49 5,01 € 20.949 

7 All-cause mortality € 26.842 € 16.291 5,75 5,25 € 20.823 

8 Weibull extrapolation € 33.724 € 20.187 7,55 6,82 € 18.597 

 Kwaliteit van leven      

9 Decrease HRQL over  time 
halved (both groups) 

€ 29.920 € 17.952 6,70 6,03 € 17.838 

10 Decrease HRQL over time 
doubled (both groups) 

€ 29.920 € 17.952 6,17 5,58 € 20.266 

11 No decrease in HRQL (both 
groups) 

€ 29.920 € 17.952 6,79 6,18 € 19.484 

12 HRQL constant at 5 years 
(both groups) 

€ 29.920 € 17.952 6,68 6,00 € 17.712 

13 HRQL constant at 10 years 
(both groups) 

€ 29.920 € 17.952 6,58 5,92 € 18.153 
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Kosten QALYs 
14 No absolute benefit  in 

HRQL (for Entresto) 
€ 29.920 € 17.952 6,44 5,88 € 21.228 

15 No absolute benefit in 
HRQL after 2 years (for 
Entresto) 

€ 29.920 € 17.952 6,46 5,88 € 20.580 

16 No absolute benefit in 
HRQL after 3 years (for 
Entresto) 

€ 29.920 € 17,952 6.47 5.88 € 20,311 

17 No absolute benefit in 
HRQL after 4 years (for 
Entresto) 

€ 29.920 € 17.952 6,48 5,88 € 20.072 

18 No absolute benefit in 
HRQL after 5 years (for 
Entresto) 

€ 29.920 € 17.952 6,48 5,88 € 19.862 

19 No absolute benefit in 
HRQL after 10 years (for 
Entresto) 

€ 29.920 € 17.952 6,50 5,88 € 19.140 

20 Utility decrements for 
hospitalization halved 

€ 29.920 € 17.952 6,54 5,89 € 18.601 

21 Utility decrements for 
hospitalization 0 

€ 29.920 € 17.952 6,55 5,91 € 18.623 

 Duur behandeleffect      

22 All treatment effects cease 
at year 2 

€ 29.436 € 17.952 6,02 5,88 € 82.074 

23 All treatment effects cease 
at year 3 

€ 29.468 € 17.952 6,08 5,88 € 57.735 

24 All treatment effects cease 
at year 4 

€ 29.504 € 17.952 6,13 5,88 € 45.481 

25 All treatment effects cease 
at year 5 

€ 29.541 € 17.952 6,18 5,88 € 38.162 

26 All treatment effects cease 
at year 6 

€ 29.720 € 17.952 6,37 5,88 € 24.167 

 Discontinuering      

27 Discontinuation included € 26.175 € 18.035 6,31 5,88 € 18.861 

28 Discontinuation included; 
no discontinuation after 
year 3 

€ 27.923 € 17.998 6,42 5,88 € 18.446 

 Kosten      

29 Background therapy 
(proportions experts + 
inclusion ivabradine) 

€ 30.161 € 18.173 6,52 5,88 € 18.610 

30 Heart failure management 
costs based on Ivabradine 
report  

€ 34.358 € 22.028 6,52 5,88 € 19.141 

2016011488 Pagina 41 van 47 



DEFINITIEF | Farmaco-Economisch rapport voor sacubitril/ valsartan (Entresto®) bij de behandeling van 

symptomatisch chronisch hartfalen | 21 maart 2016 

 

Kosten QALYs 
31 Healthcare perspective € 28.836 € 16.750 6,52 5,88 € 18.763 

32 Informal care costs 
included 

€ 35.546 € 34.388 5,88 6,52 € 19.296 

33 Informal care costs 
doubled 

€ 41.172 € 28.282 6,52 5,88 € 20.011 

34 Hospitalization costs 
doubled 

€ 40.219 € 29.080 6,52 5,88 € 17.292 

35 Hospitalization costs 
halved 

€ 24.770 € 12.387 6,52 5,88 € 19.223 

36 Additional titration costs 
Entresto 

€ 30.190 € 17.952 6,52 5,88 € 19.000 

 
Discussie resultaten: 
De resultaten zoals beschreven in dit hoofdstuk betreffen de resultaten zoals 
beschreven in de oorspronkelijk ingediende base case analyse van de fabrikant. Na 
advisering door de WAR heeft het Zorginstituut de fabrikant verzocht om de base 
case analyse op een aantal punten aan te passen om het meer representatief voor 
de Nederlandse situatie te maken. De fabrikant heeft hier gehoor aan gegeven en 
heeft Zorginstituut Nederland voorzien van de resultaten van een base case analyse 
die is aangepast op de volgende punten: 
- enkel gebruik maken van de West Europese patiëntenpopulatie uit de PARADIGM-
HF studie 
- uitgaan van een patientenpopulatie > 75 jaar 
- meenemen van discontinuering 
- meenemen van mantelzorg kosten 
 
Uit deze alternatieve base case analyse resulteert een verschil in QALYs van 0,33, 
een verschil in kosten van €5.839 en een ICER van €17.600 per QALY. Deze ICER is 
echter niet direct vergelijkbaar met de ICER uit de oorspronkelijke base case 
analyse omdat daarin gebruik is gemaakt van een patient-level simulatie en in deze 
alternatieve base case analyse van een user-defined simulatie. Om de ‘nieuwe’ ICER 
vergelijkbaar te maken met de oorspronkelijke ICER kan er een correctie met een 
standard transfer ratio (1,1031) worden toegepast. ICERs in de patient level mode 
van het model blijken namelijk een factor 1,1031 hoger te liggen dan ICERs in de 
user-defined mode van het model. Omdat de alternatieve base-case alleen 
doorgerekend kan worden in de user-defined mode is het dus noodzakelijk hiervoor 
te corrigeren. De nieuwe ICER wordt dan €19.415 per QALY (€17.600*1,1031). En 
deze ligt dus maar een heel klein beetje hoger dan de ICER resulterend uit de 
oorspronkelijke base case analyse, €18.580 per QALY. 
 
Conclusie resultaten: 
Zorginstituut Nederland vindt dat de fabrikant voldoende inzichtelijk heeft gemaakt 
wat de invloed is van aanpassingen aan de base case analyse naar meer voor 
Nederland representatieve aannames. Geconcludeerd kan worden dat de kans dat 
sacubitril/valsartan kosteneffectief is ten opzichte van enalapril voor de behandeling 
van patiënten met chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV en LVEF ≤ 35%, bij 
een referentiewaarde van €50.000 per QALY groter dan 95% is.  
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4 Discussie en Conclusies 

De fabrikant claimt dat behandeling met sacubitril/valsartan een kosteneffectieve 
interventie is voor de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen. De 
fabrikant rapporteert een deterministische ICER van €18.580 per QALY en verwacht 
dat bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY de kans dat sacubitril/valsartan 
kosteneffectief is 99,8% is.   
 
Het Zorginstituut concludeert na advisering door de WAR dat de 
kosteneffectiviteitsanalyse van sacubitril/valsartan bij de behandeling van 
symptomatisch chronisch hartfalen van voldoende methodologische kwaliteit is.  
 
Op verzoek van Zorginstituut Nederland heeft de fabrikant een alternatieve base 
case analyse aangeleverd die meer van toepassing is op de Nederlandse situatie. 
Daaruit resulteert een deterministische ICER van € 19.415 per QALY en verwacht 
dat bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY de kans dat sacubitril/valsartan 
kosteneffectief is ook hier 99,8% is.   
  
Een aantal aannames zijn van invloed op de ICER: lange termijn effecten van 
sacubitril/valsartan (en gekozen tijdshorizon), keuze van HR mortaliteit, het wel of 
niet meenemen van kwaliteit van leven effect door behandeling met 
sacubitril/valsartan en het meenemen van informele zorgkosten.   
 
Zorginstituut Nederland concludeert dat bij een referentiewaarde van €50.000 per 
QALY de kans dat sacubitril/valsartan als behandeling bij patiënten met chronisch 
hartfalen NYHA klasse II t/m IV en LVEF ≤ 35% kosteneffectief is ten opzichte van 
enalapril, groter dan 95% is.  
 
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat deze kosteneffectiviteitsanalyse enkel 
betrekking heeft op patiënten met chronisch hartfalen NYHA klasse II t/m IV en 
LVEF ≤ 35%, die reeds stabiel gedoseerd zijn op een ACE-remmer/ARB en 
bètablokker (tweedelijns behandeling). Er is geen evidentie voor sacubitril/valsartan 
als behandeling bij nieuwe patiënten dus daarover kan ook geen uitspraak met 
betrekking tot kosteneffectiviteit worden gedaan.  
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Inleiding 

 
In dit rapport worden de (meer)kosten geraamd ten laste van het farmaciebudget, 
die ontstaan als sacubitril/valsartan (Entresto®) wordt opgenomen op lijst 1B van 
het GVS. Uitgangspunten zijn hierbij de geregistreerde indicatie, het potentieel 
aantal patiënten, geneesmiddelkosten, substitutie met de huidige behandeling, en 
marktpenetratie.  
 
Het uitgangspunt is de patiëntendoelgroep waarvoor Zorginstituut Nederland heeft 
aangegeven dat het middel gezien het belang van de volksgezondheid een 
therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van de vergelijkende behandeling. 
 
Geregistreerde indicatie 
Sacubitril/valsartan (Entresto®) is geregistreerd voor ‘symptomatisch chronisch 
hartfalen met verminderde ejectiefractie‘. Patiënten met deze aandoening worden 
op dit moment behandeld met enzym (ACE)-remmers, angiotensine-II receptor 
blokkers (ARB’s) en bètablokkers. Van de ACE-remmers wordt enalapril het meest 
gebruikt.  
 
Patiëntenpopulatie 
Het Zorginstituut heeft na advisering van de Wetenschappelijke Adviesraad 
vastgesteld dat sacubitril/valsartan bij de behandeling van symptomatisch chronisch 
hartfalen met verminderde ejectiefractie een therapeutische meerwaarde heeft ten 
opzichte van enalapril. Dit betreft alleen de mensen die al stabiel gedoseerd zijn op 
een ACE-remmer/ARB en bètablokker. Er is namelijk geen evidentie voor 
sacubitril/valsartan behandeling bij nieuwe patiënten. Deze budgetimpactanalyse 
heeft betrekking op de patiëntenpopulatie van de hele geregistreerde indicatie dus 
zowel de nieuwe patiënten als de patiënten die al stabiel gedoseerd zijn. Zowel de 
beroepsgroep als de fabrikant geven aan dat circa 90% van de patiënten stabiel 
gedoseerd is. Dus dat betreft het merendeel van de patiënten. 
 
 
 
De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 
vergadering van 21 maart 2016. 
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1 Uitgangspunten 

1.1 Aantal patiënten 
De (punt)prevalentie van hartfalen onder de Nederlandse bevolking werd in 2012 
door het RIVM geschat op 0,8% op basis van huisartsenregistraties (95% BI: 0,7-
0,9).1 De incidentie van hartfalen werd geschat op 2,1 per 1000 (95% BI; 1,7-2,6).1 
Op 1 januari 2016 bedroeg het Nederlandse bevolkingsaantal 16,98 miljoen.2 
Geschat wordt dat de bevolking in 2019 zal zijn toegenomen tot 17,22 miljoen (op 
basis van een groei van 4,5 per 1.000 inwoners2). Het totaal aantal patiënten met 
hartfalen bestaat dan in totaal uit circa 174.000 (138.000 puntprevalentie en 
36.000 incidentie).3 Dit aantal is in lijn met het aantal van 171.000 patiënten in 
2015 zoals geschat in het ivabradine rapport.6 
 

Sacubitril/valsartan is geïndiceerd voor patiënten met een NYHA klasse II-IV 
(symptomatisch), waardoor patiënten met een NYHA klasse I (patiënten zonder 
fysieke beperking) niet in aanmerking komen voor behandeling met dit 
geneesmiddel. Er zijn in Nederland geen cijfers over de prevalentie van de 
verschillende NYHA klassen. De aanvrager baseert zich op een studie uit de VS 
daterend uit 2006 en gaat uit van een percentage NYHA klasse I van 30%.4 In de 
ivabradine beoordeling werd in de budgetimpactanalyse uitgegaan van een Noorse 
multicenter studie uit 2011 naar gebruikelijke behandeling van HF patiënten in 
extramurale setting, en daarin bleek slechts 5% van de patiënten NYHA klasse I te 
hebben.5,6 In de PARADIGM-HF studie hadden ook circa 5% van de patiënten NYHA 
klasse I op baseline.7 Om de onzekerheid in deze aanname te weerspiegelen gaan 
we uit van een range patiënten, die ligt tussen de 5% en 30% met NYHA type I. Dit 
resulteert dan in een range van circa 122.000 tot 165.000 patiënten met NYHA 
klasse II-IV in 2019.  

Sacubitril/valsartan is geïndiceerd voor patiënten met systolisch hartfalen, ook wel 
een verminderde (linker ventrikel) ejectiefractie (HFrEF) genoemd. Een verminderde 
ejectie fractie (<50% EF) betreft ongeveer de helft van het aantal hartfalen 
gevallen.3,8 Sacubitril/valsartan is onderzocht bij patiënten met een ejectie fractie 
van <35%. De fabrikant geeft aan dat 80% van de patiënten een verminderde 
ejectie fractie van <40% heeft.1,8 Hoeveel patiënten een verminderde ejectiefractie 
tussen de 35% en 40% hebben is niet bekend. We gaan er daarom net als de 
fabrikant vanuit dat circa 40% (50%*80%) van de patiënten met symptomatisch 
chronisch hartfalen NYHA klasse II-IV in aanmerking komt voor behandeling met 
sacubitril/valsartan, omdat dit een conservatieve schatting is van de fabrikant. Dat 
resulteert in circa 49.000 tot 66.000 patiënten met symptomatisch (NYHA II-IV) 
chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie (EF≤35%) in 2019.  

Volgens de SmPC is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van sacubitril/valsartan 
bij patiënten met een verminderde nierfunctie.9 Daarom hanteert men een 
veiligheidscriterium voor nierfunctie van eGFR>30 ml/min/1,73m2, waardoor circa 
20% van de patiënten uitvalt voor sacubitril/valsartan behandeling.10 Dit resulteert 
in circa 39.000 tot 53.000 patiënten met symptomatisch (NYHA II-IV) chronisch 
hartfalen met verminderde ejectiefractie en voldoende nierfunctie (EF≤35%) in 
2019.  

Een punt van aandacht hierbij is echter dat dit aantal patiënten wellicht lager uit zal 
vallen aangezien er geen evidentie is aangetoond voor sacubitril/valsartan bij 
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nieuwe patiënten, maar alleen voor patiënten die al stabiel gedoseerd zijn op een 
ACE-remmer/ARB en bètablokker. Zowel de beroepsgroep als de fabrikant geven 
aan dat circa 90% van de patiënten stabiel gedoseerd is op een ACE-remmers/ARB 
en bètablokker. Op basis van dit gegeven zijn in Nederland in 2019 naar 
verwachting tussen de circa 35.000 en 48.000 patiënten die voldoen aan de 
geregistreerde indicatie van sacubitril/valsartan, rekening houdend met incidentie 
en prevalentie (Tabel 1). 
 
Tabel 1: Geschatte aantal patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met 
verminderde ejectiefractie dat jaarlijks in aanmerking komt voor behandeling met 
sacubitril/valsartan  

 2017 2018 2019 

Bevolking Nederland in 
miljoenen (groei van 4,5 per 
1.000 inwoners per jaar) 

17,06 17,14 17,22 

Patiënten met hartfalen 
(optelsom van 0,8% 
puntprevalentie en incidentie 
van 2,1 per 1.000 inwoners) 

172.000 
(136.000+36.000) 

173.000 
(137.000+36.000) 

174.000 
(138.000+36.000) 

Patiënten met hartfalen en 
NHYA klasse II-IV (70%-
95%) 

121.000-164.000 121.000-164.000 122.000-165.000 

Patiënten met systolisch 
hartfalen, NYHA klasse II-IV, 
EF≤35% (40%)  

48.000-66.000 48.000-66.000 49.000-66.000 

Patiënten met systolisch 
hartfalen, NYHA klasse II-IV, 
EF≤35% en eGFR>30 
mL/min/1,73 m2 (80%) 

39.000-52.000 39.000-53.000 39.000-53.000 

Patiënten met systolisch 
hartfalen, NYHA klasse II-IV, 
EF≤35% en eGFR>30 
mL/min/1,73 m2 die stabiel 
gedoseerd zijn op ACE-
remmers/ARBs en 
bètablokkers (90%) 

35.000-47.000 35.000-48.000 35.000-48.000 

Totaal aantal patiënten 
die in aanmerking komen 
voor sacubitril/valsartan 
behandeling  

35.000-47.000 35.000-48.000 35.000-48.000 

 

1.2 Indicatieverbreding 
Er is een lopende fase 3 studie (PARAGON-HF) in een secundaire indicatie 
(chronisch hartfalen met een behouden ejectie fractie) waardoor een risico op off-
label gebruik zou kunnen ontstaan. Volgens de fabrikant wordt sacubitril/valsartan  
niet verder ontwikkeld voor de indicatie hypertensie. 

1.3 Substitutie 
Op basis van de vergoedingsaanvraag zal sacubitril/valsartan de huidige 
standaardbehandeling volgens de richtlijnen, ACE-remmers, vervangen. Het cluster 
ACE-remmers bestaat uit vijf geneesmiddelen die allen generiek zijn. Als alternatief 
voor ACE-remmers worden ARBs geadviseerd. Ook deze geneesmiddelen zijn 
generiek. De maximale prijzen per jaar staan weergegeven in tabel 2.11 
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Tabel 2: Maximale prijs per jaar per patiënt van huidige behandeling gebaseerd op 
maximale streefdosering 

 Streefdosering AIP Prijs per tablet 
(max. streefdosering) 

Max. kosten per jaar 
per patiënt 

ACE-remmers  

Enalapril  10-20mg tweemaal daags €0,02 – €0,14  €102,20 

Captopril  50 mg driemaal daags €0,03 – €0,05 €54,75 
Lisinopril 20-35 mg éénmaal daags €0,37 - €0,62 €226,30 

Trandolapril 4mg éénmaal daags Niet in deze vorm in NL 
beschikbaar 

n.v.t. 

Ramipril 5mg tweemaal daags €0,04 €29,20 
ARBs 
Valsartan 160mg tweemaal daags €0,04 - €0,22 €60,60 

Candesartan 32mg éénmaal daags €0,06 - €0,36 € 131,40 
Losartan 150mg éénmaal daags €0,03 - €0,25 € 91,25 

 
Aangezien ACE-remmers de standaardbehandeling vormen volgens de richtlijnen, 
waarbij enalapril het meest gebruikte is met het sterkste wetenschappelijk bewijs, 
zal enalapril worden gebruikt als standaard behandeling in deze 
budgetimpactanalyse. 

1.4 Kosten per patiënt per jaar 
De apotheekinkoopprijs van sacubitril/valsartan bedraagt €2,47 (exact: €2,4725) 
per tablet. Tabletten met verschillende dosering (50mg, 100mg en 200mg) hebben 
een gelijke stuksprijs. 
De aanbevolen streefdosering van sacubitril/valsartan is 200 mg tweemaal daags. 
De prijs per dag is daarmee €4,95. (exact: €4,945). Sacubitril/valsartan is 
geïndiceerd voor patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde 
ejectiefractie. Dit houdt in dat patiënten chronische behandeling nodig hebben. In 
onderstaande berekeningen wordt daarom uitgegaan van een volledig jaar van 
behandeling (365 dagen). De kosten per jaar per patiënt zijn €1.804,93 en staan 
beargumenteerd in tabel 3.  

Tabel 3: Kosten per patiënt voor toepassing van sacubitril/valsartan bij systolisch 
hartfalen 

Streefdosering 200 mg 

Aantal tabletten per dag  2 

Aantal tabletten per jaar (100% therapietrouw, 365 dagen/jaar) 730 

A.I.P. per tablet €2,47 

Kosten per jaar per patiënt €1.804,93 

 

1.5 Marktpenetratie & overzicht aannames 
De fabrikant rekent met marktpenetratiepercentages van 7%-10% in het eerste jaar 
(2016) tot 15%-25% in het derde jaar (2018). Zij baseren zich daarbij op het 
gegeven dat het altijd tijd kost voordat medisch specialisten overstappen van een 
behandeling die al jarenlang de standaard is naar een nieuwe behandeling. De 
fabrikant en ook de beroepsgroep geven als voorbeelden de bètablokkers en MRAs 
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die circa 10 jaar nodig hebben gehad om te komen tot een uptake van circa 60-
70%. De percentages zoals gebruikt in het ivabradine rapport (30%-50%-
60%/80%) lijken iets aan de hoge kant gezien de gegevens over het daadwerkelijke 
gebruik van ivabradine de afgelopen jaren. De beroepsgroep verwacht dat het 
gebruik in de loop van de komende 5 jaren zal toenemen en uiteindelijk een 
percentage van 60%-70% zal bedragen. Om over 5 jaren op een marktpenetratie 
van 60-70% te komen, moet elk jaar 12%-14% van alle patiënten starten met 
sacubitril/valsartan. Dus een marktpenetratie van 12%-14% in jaar 1 (2017), 24%-
28% in jaar 2 (2018) en 36%-42% in jaar 3 (2019). Er zal worden uitgegaan van 
een marktpenetratie van 15% in het eerste jaar, 30% in het tweede en 40% in het 
derde jaar. De verwachting is dat sacubitril/valsartan aanbevolen zal gaan worden 
in eventuele nieuwe richtlijnen.  
 
Tabel 4. Marktpenetratie en verwacht aantal te behandelen patiënten per jaar 

 2017 2018 2019 
Aantal patiënten dat in aanmerking komt 
voor sacubitril/valsartan behandeling 

35.000-
47.000 

35.000-
48.000 

35.000-
48.000 

Marktaandeel 15% 30% 40%  
Aantal patiënten per jaar behandeld met 
sacubitril/valsartan 

5.250 – 7.050 10.500 – 
14.400 

14.000 – 
19.200 
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2 Budgetimpact 

In tabel 5 staat een overzicht van de geraamde kosten ten laste van het 
farmaciebudget, wanneer sacubitril/valsartan aan het bestaande 
behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de indicatie symptomatisch chronisch 
hartfalen met verminderde ejectiefractie. 
In de tabel zijn alleen kosten ten laste van het farmaciebudget meegenomen, 
mogelijke kosten of besparingen ten laste van het gezondheidsbudget zijn hierbij 
buiten beschouwing gelaten.  
 
Tabel 5: Raming van de totale kosten van de toevoeging van sacubitril/valsartan 
aan het behandelarsenaal voor patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen 
met verminderde ejectiefractie die stabiel gedoseerd zijn op ACE-remmers/ARBs 
en bètablokkers 

    Besparing door 
subsitutie enalapril 

 

jaar Markt-
penetratie 

Aantal 
patiënten 

Totale 
kosten/jaar 
sacubitril/ 
valsartan 
(milj.€ ) 

Totale 
kosten/jaar 
enalapril 
(milj.€) 

 Totale 
kosten per 
jaar (milj. €) 

2017 15% 5.250  9,5 0,5  9,0 

  7.050 12,7 0,7  12,0 

2018 30% 10.500  19,0 1,1  17,9 

  14.400 26,0 1,5  24,5 

2019 40% 14.000  25,3 1,4  23,9 

  19.200 34,7 2,0  32,7 

       

 
De financiële consequenties op het budgettair kader zorg (BKZ) voor elk van de 
komende drie jaren door de toepassing van het geneesmiddel zijn niet berekend. 
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3 Conclusie 

Rekening houdend met aannames over de te behandelen patiëntenaantallen en de 
marktpenetraties zal opname op lijst 1B van het GVS van sacubitril/valsartan 
(Entresto®) bij symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie 
gepaard gaan met meerkosten tussen de €24 en €33 miljoen ten laste van het 
farmaciebudget in 2019. 
 
Hierbij bestaat onzekerheid over het aantal patiënten met chronisch hartfalen dat 
exact aan de indicatie met therapeutische meerwaarde (o.a. percentage patiënten 
dat al stabiel is gedoseerd op ACE-remmers/ARB en bètablokkers) zal voldoen en 
over de marktpenetratie.  
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Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 
op 22 februari 2015 
32e vergadering van de werkcommissie Geneesmiddelen 
 

Agendapunt 8 
Sacubitril/valsartan (Entresto®),1B; 
FT-rapport 
Inleiding 
Het betreft de eerste bespreking. Het FT-rapport beschrijft enkele discussiepunten met 
betrekking tot de opzet van de studie en de generaliseerbaarheid. De vraag daarbij is of de 
resultaten extrapoleerbaar zijn naar patiënten die nog niet eerder zijn behandeld met ACE-
remmers/ARB’s en bètablokkers c.q. niet op een stabiele dosering hiervan zijn ingesteld. De 
geregistreerde indicatie omvat deze populatie wel, maar deze maakte geen deel uit van de 
studie.  
FT-rapport 
Discussie 
De eerste referent is van mening dat in dit geval uitsluitend een conclusie kan worden 
getrokken met betrekking tot de patiënten die eerder zijn behandeld met ACE-
remmers/ARB’s en bètablokkers.  
De RCT laat een relatieve risicoreductie van 20% en een absolute risicoreductie zien van 50% 
op het eindpunt overlijden. Het middel voldoet hiermee aan de door de EMA gestelde eisen 
voor het indicatiegebied.  
In het rapport wordt aangegeven dat er kleine onzekerheden over potentiële systematische 
afwijkingen van de effectschattingen zijn als gevolg van de studieopzet (run-in periodes) en 
mogelijke onderdosering in de controlearm. Het is onwaarschijnlijk dat deze factoren tot 
wezenlijke vertekening van de effectschattingen hebben geleid. Het voorstel van de eerste 
referent is om hierbij aan te geven dat niet bekend is wat er gebeurt als de run-in fases 
omgedraaid worden (eerst het combinatiepreparaat en dan de behandeling enalapril). Er zijn 
nog een aantal discussiepunten, maar deze hebben volgens de referent geen gevolgen voor 
de eindconclusie van therapeutische meerwaarde. De tweede referent stelt voor dat bij de 
berekening van het number needed to treat (NNT) ook de duur van de studies wordt vermeld 
die in dit geval verschillend zijn (27 weken en 41 weken). Tevens stelt de tweede referent 
voor om ook de NHG in de consultatieronde mee te nemen. 
FT-rapport 
Advies van de WAR aan ZIN 
Het concept advies van de WAR aan het Zorginstituut is dat sacubitril/valsartan een 
therapeutische meerwaarde heeft vergeleken met enalapril bij patiënten met chronisch 
hartfalen NYHA klasse II t/m IV en LVEF ≤ 35%, die reeds stabiel gedoseerd zijn op een ACE- 
remmer/ARB en bètablokker.  
Aan de te consulteren partijen wordt ook de plaatsbepaling gevraagd.  
BIA 
Discussie 
Het voorstel van de referenten is om de tekst in de BIA over tabel 1 (Geschatte aantal 
patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie dat jaarlijks 
in aanmerking komt voor behandeling met sacubitril/valsartan) te verduidelijken.  
Omdat er een beperking op de indicatie is, vindt de eerste referent het lastig om te 
beoordelen welk percentage van de patiënten met hartfalen, die stabiel zijn op een ACE-
remmer, in aanmerking komen voor het middel.  
In het FE-dossier is te zien dat er minder ziekenhuisopnames nodig zijn. Dit leidt niet tot 
besparingen op het budgettair kader zorg. Het voorstel van de referent is om de zin in de 
BIA hierover weg te laten.  

 1



 2

Voor de berekening van de gemiddelde leeftijd ten behoeve van de ziektelast gaat de 
fabrikant uit van een RIVM rapport waar een gemiddelde leeftijd van 78 jaar voor een 
Nederlandse patiënt met hartfalen staat. Dit wordt gemixt met de trialpopulatie die jonger is. 
Wanneer niet uit te leggen is dat de indicatiegroep jonger is, stelt de referent voor om uit te 
gaan van de Nederlandse populatie en een leeftijd van 78 jaar aan te houden.  
Een WAR-lid stelt voor om, ten behoeve van de berekening in de BIA, aan de te consulteren 
partijen te vragen wat het percentage patiënten is dat stabiel is.  
Daarbij vraagt de referent of de marktpenetratie niet 100% moet zijn omdat het middel een 
toegevoegde waarde heeft en zal worden voorgeschreven aan patiënten die stabiel zijn op 
ACE-remmers/ARB’s en bètablokkers. Ook over de percentages marktpenetratie moet een 
vraag gesteld worden aan de te consulteren partijen.  
De andere referent vindt de tekst over de prevalentie en de bijbehorende tabel te 
verwarrend. De berekeningen rondom patiëntenaantallen moeten duidelijker beschreven 
worden. Aan de beroepsgroep moet naast informatie over de marktpenetratie ook navraag 
gedaan worden over de verwachtingen rondom een update van de richtlijn uit 2010.   
FE-rapport 
Discussie 
De referenten delen de conclusie van het Zorginstituut dat de kosteneffectiviteit van 
onvoldoende methodologische kwaliteit is, met daarbij de opmerking dat ook onder de  
€ 50.000/QALY wordt gebleven wanneer de berekeningen onder ongunstiger aannames 
worden uitgevoerd dan dat in het onderliggende dossier het geval is. Dit omdat een winst in 
sterfte wordt behaald. 
De fabrikant gaat uit van een tijdshorizon van 30 jaar. Dit vindt de referent te lang omdat 
het een patiëntenpopulatie betreft van 78 jaar met chronisch hartfalen met kans van 45% op 
vijfjaarsoverleving heeft zonder het middel. Daarbij gaat de fabrikant tevens van de 
veronderstelling uit dat het effect van de behandeling 30 jaar aanhoudt. Dit leidt ertoe dat in 
het model de berekening van de baseline survival van de populatie te optimistisch is.  
De EQ-5D gegevens uit de trial moeten gerapporteerd worden door de fabrikant. De EQ-5D 
resultaten moeten aangeleverd worden op het niveau van behandelgroepen, maar ook de 
verandering over tijd, en invloed van events (hospitalisatie, bijwerkingen) op kwaliteit van 
leven.  
Verder vinden de referenten dat discontinuering van de behandeling in de base case analyse 
wel meegenomen moet worden. Ook vinden ze dat de base case analyse meer moet 
aansluiten bij de Nederlandse populatie. Als die inderdaad stukken ouder is dan de klinische 
trialpopulatie, dan moet daar zowel in de KEA als in de ziektelastberekening rekening mee 
gehouden worden.  
FE-rapport en BIA 
Advies van de WAR aan ZIN 
De WAR adviseert het Zorginstituut dat de kosteneffectiviteitsanalyse van sacubitril/valsartan 
bij de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen vooralsnog van onvoldoende 
methodologische kwaliteit is.  
Rekening houdend met aannames over de te behandelen patiëntenaantallen en de 
marktpenetraties zal opname op lijst 1B van het GVS van sacubitril/valsartan (Entresto®) bij 
symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie gepaard gaan met 
meerkosten tussen de €40 en €54 miljoen ten laste van het farmaciebudget in 2018.  
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Agendapunt 4 
Sacubitril – valsartan, (Entresto®), 1B,  
FT 
Inleiding 
Het betreft de tweede bespreking. Alle geconsulteerde partijen kunnen zich vinden in de 
conceptconclusie. De fabrikant vindt echter dat de meerwaarde is aangetoond voor patiënten 
met een LVEF ≤40% in plaats van ≤35% zoals in het conceptrapport staat. Ook de 
patiëntenvereniging stelt hier vragen over. De NVVC verwacht dat in de richtlijn ≤40% zal 
worden aangehouden. De onderbouwing is dat, hoewel er door een protocol amendement de 
inclusie van LVEF≤40% naar LVEF≤35% is bijgesteld, er toch ruim 10% van de geïncludeerde 
patiënten een LVEF >35% hadden met vergelijkbare effectiviteit. Dit afwegende tegen het 
ondervertegenwoordigd zijn van patiënten met LVEF tussen de 35 en 40% heeft het 
Zorginstituut ervoor gekozen om de eindconclusie te verbreden tot patiënten met LVEF 
≤40%. Geen van de geconsulteerde partijen maakt impliciet of expliciet bezwaar tegen de 
conditie dat patiënten eerst stabiel moesten zijn ingesteld op een ACE-remmer/ARB en 
bètablokker.  
FT 
Discussie 
De eerste referent kan zich niet vinden in het bredere indicatiegebied. Er is onvoldoende 
evidentie voor patiënten met een LVEF tussen 35% en 40%. Ook de onderbouwing om de 
richtlijn te verbreden naar een LVEF van <40% in plaats van <35% ontbreekt. Er zijn geen 
studies die dit ondersteunen. De referent stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat het middel 
het voor deze subgroep even goed doet, maar ook dat er geen aanwijzingen zijn dat het 
middel het slechter doet voor deze groep.  
In het dossier is niet terug te vinden wat de reden is van het protocol amendement van 
patiënten met een LVEF van <35% naar <40%.  
Een WAR-lid heeft de aanvullende gegevens bestudeerd. De aanvullende gegevens leveren 
geen voordeel op die de verbreding van het indicatiegebied verklaren.  
Een WAR-lid geeft aan dat verbreding van het indicatiegebied meer een financieel effect heeft 
dan dat dit een klinisch effect geeft. Het toedienen van het middel aan de subgroep levert 
waarschijnlijk geen klinisch effect, maar ook geen schade aan deze groep op.  
De commissie besluit om geen navraag te doen bij de fabrikant over de reden voor het 
amendement omdat het geen gevolgen heeft voor de eindconclusie.  
Een WAR-lid stelt voor om in de brief aan het NHG de laatste zin weg te laten.  
FT 
Advies van de WAR aan ZIN 
De commissie kan zich vinden in het conceptadvies dat sacubitril/valsartan een 
therapeutische meerwaarde heeft vergeleken met enalapril bij patiënten met chronisch 
hartfalen NYHA klasse II t/m IV en LVEF ≤ 35%, die reeds stabiel gedoseerd zijn op een ACE- 
remmer/ARB en bètablokker.  
BIA 
Inleiding 
Op basis van de reactie van de beroepsgroep en de fabrikant is de budgetimpact naar 
beneden aangepast en die bedraagt nu €26 tot €36 miljoen in 2019. Dit komt voornamelijk 
door een aanpassing van de marktpenetratie. De percentages die het Zorginstituut aanhield 
bleken te hoog en die van de fabrikant te laag. De beroepsgroep geeft aan dat de 
verwachting is dat 5 jaar na het beschikbaar komen van Entresto 60% tot 70% van de 
patiënten hiermee behandeld zullen worden. 
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BIA 
Discussie 
Bij de eerste behandeling van het dossier had het Zorginstituut geen gegevens wat het aantal 
patiënten was dat onder een LVEF van <35% valt, maar wel een schatting van het aantal dat 
een LVEF van <40% heeft. In het voorliggende rapport zijn de cijfers niet gewijzigd. De eerste 
referent adviseert daarom om de getallen af te ronden omdat deze gegevens niet bekend 
zijn. Met betrekking tot de marktpenetratie is de referent het eens met de wijze waarop deze 
in de voorliggende BIA berekend is.  
De tweede referent doet de suggestie om nog een stap aan de BIA toe te voegen en ook de 
uitval van 10% mee te nemen in de berekening. Gevraagd is bij de consultatie wat het aantal 
patiënten is dat stabiel gedoseerd is op een ACE- remmer/ARB. Het antwoord van de 
fabrikant en de beroepsgroepen was dat dit ongeveer 90% van de patiëntenpopulatie is.  
De informatie hoe de patiënten verdeeld zijn over de LVEF van <35% en <40% is niet bekend. 
Het Zorginstituut geeft aan dat bij de eerste behandeling van het dossier uitgegaan is van de 
grove schatting van de fabrikant van de patiënten met een LVEF van <40% en deze aantallen 
gebruikt zijn voor de berekening van het aantal patiënten met een LVEF van <35%. Het 
Zorginstituut geeft aan dat dit een onzekere aanname is.  
BIA 
Advies van de WAR aan ZIN 
Het advies van de WAR aan het Zorginstituut luidt dat rekening houdend met aannames over 
de te behandelen patiëntenaantallen en de marktpenetraties opname op lijst 1B van het GVS 
van sacubitril/valsartan (Entresto®) bij symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde 
ejectiefractie gepaard zal gaan met meerkosten tussen de €26 en €36 miljoen ten laste van 
het farmaciebudget in 2019.  
Hierbij bestaat onzekerheid over het aantal patiënten met chronisch hartfalen dat exact aan 
de indicatie met therapeutische meerwaarde (o.a. percentage patiënten dat al stabiel is 
gedoseerd op ACE-remmers/ARB en bètablokkers) zal voldoen en over de marktpenetratie.  
FE-rapport 
Inleiding 
De conclusie van het FE-rapport is op basis van de reacties aangepast van onvoldoende naar 
voldoende methodologische kwaliteit. iMTA heeft voor de fabrikant een nieuwe base case 
analyse doorgerekend die volgens het Zorginstituut meer in lijn zou zijn met de Nederlandse 
situatie (de alternatieve base case). Hieruit blijkt dat de uiteindelijke ICER in de buurt ligt van 
de ‘oude’ ICER. Het FE-rapport is hierop aangepast en geconcludeerd kan worden dat 
Entresto bij een referentiewaarde van €50.000 per QALY een gunstige kosteneffectiviteit 
heeft.  
FE-rapport 
Discussie 
De eerste referent is van mening dat de vragen die aan de fabrikant zijn gesteld goed zijn 
beantwoord. Er is voldoende evidence om te vertrouwen op de ‘user defined model’ waarbij 
gebruik gemaakt is van de Nederlandse populatie.  
Het advies van de eerste referent is dat de resultaten van de scenario analyse worden 
toegelicht waarom een correctiefactor is toegepast. De referent is van mening dat het 
rapport ook zonder de bijlage goed leesbaar moet zijn.  
De tweede referent onderschrijft in grote lijnen de conclusie van het Zorginstituut dat het 
middel kosteneffectief is. Wel is de referent van mening dat de fabrikant te optimistisch is bij 
de berekeningen.  
Bij de gevoeligheidsanalyses wordt aangegeven dat ‘Dit werd aanvaard aangezien het model 
relatief lineair blijkt, omdat de ICER van de gemiddelde patiënt vrijwel gelijk is aan de 
gemiddelde ICER van alle patiënten (€17.264 versus €18.580)’. De referent adviseert om 
deze uitspraak in overeenstemming te brengen met de correctiefactor die wordt toegepast 
of de uitspraak anders weg te laten.  
FE-rapport 
Advies van de WAR aan ZIN 
De WAR adviseert het Zorginstituut dat de kosteneffectiviteitsanalyse van sacubitril/valsartan 
bij de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen van voldoende methodologische 
kwaliteit is. 
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