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Geachte heer of mevrouw.
Met genoegen bieden wij u het Verbetersignalement over dure oncolytica aan:
Zinnig gebruik van dure geneesmiddelen bij het uitgezaaide niercelcarcinoom.
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw positieve reacties op het concept
Verbetersignalement. Verschillende partijen hebben naast hun algemene positieve
reactie ook uitgebreide commentaar en suggesties voor implementatie gegeven.
Deze hebben wij zoveel mogelijk verwerkt in het definitieve rapport. Een overzicht
van de commentaren van de verschillende partijen en onze reactie daarop vindt u
in het Verbetersignalement.
Het verbetersignalement dure oncolytica is het vierde rapport uit de reeks van de
verdiepende fase. Wij hebben ons hierbij op aandragen van de beroepsgroep
gericht op de zorg met dure geneesmiddelen bij het niercelcarcinoom.
Wij hebben een externe onderzoekspartij gevraagd onderzoek te doen naar de
mogelijkheden voor meer gepast en zinnig gebruik van deze geneesmiddelen, of
de dagelijkse behandelpraktijk met dure oncolytica aansluit op de in de richtlijn
aanbevolen behandelingen. Wij menen dat onze conclusies ook in een bredere
context toepasbaar zijn.
Het externe onderzoek laat mogelijkheden voor verbetering van zorg zien op basis
van:
•
Richtlijnactualisatie en betere indicatiestelling in de richtlijn. In het bijzonder
zien we een plaats voor het opnemen van criteria op basis van patiënt- en
ziektekenmerken op grond waarvan gekozen kan worden om al dan niet af te
zien van behandeling of een behandelkeuze te maken.
•
Registratie aan de bron. Voor gebruik van spiegelinformatie is het van belang
dat deze voor het maken van een behandelafweging belangrijke kenmerken
structureel in het patiëntendossier (aan de bron) worden opgenomen.
•
Bepalen waarde van surrogaatuitkomstmaten in klinische oncologische
studies. We vragen aandacht voor de onzekerheid over de mate van klinische
relevantie voor de patiënt bij geneesmiddelen waarvan de effectiviteit
voornamelijk op basis van een surrogaatuitkomstmaat, zoals progressievrije
overleving, is aangetoond maar waarbij geen overlevingsvoordeel of gunstige
uitkomsten op kwaliteit van leven zijn gevonden.
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vaststellen. Verder zal het Zorginstituut het implementatieproces gaan monitoren
en hierover rapporteren in de vorm van voortgangsrapportages.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
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Voorzitter Raad van Bestuur
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