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Geachte heer Bruins,
Hierbij zenden wij u de vastgestelde Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk
2018 toe. Dit is het tweede monitorrapport van de jaarlijks terugkerende reeks.
De monitor is aangekondigd in het rapport pakketbeheer weesgeneesmiddelen in
2015.
Het doel van de monitor is om op basis van interviews en declaratiedata inzicht te
geven in de inzet van niet-oncologische weesgeneesmiddelen in de Nederlandse
zorgpraktijk. Dit is enerzijds een inhoudelijk inzicht in de zorgverlening en
anderzijds een inzicht in de kosten.
In deze monitor besteden we onder andere aandacht aan de tussentijdse
resultaten van het eerste formele weesgeneesmiddelen-arrangement (aHUS).
Naast veel positieve ervaringen heeft het expertisecentrum ook aangegeven dat
het veel inzet vergt om alle betrokkenen conform het arrangement te laten
werken en dat er in 2020 een probleem zal ontstaan met de financiering. Een
meer verplichtend karakter van deze afspraken en een meer structurele vorm van
financiering van registers is daarom vanuit deze partij zeer gewenst.
Daarnaast laat de monitor zien dat er wederom een stijging heeft plaatsgevonden
van het totaal vergoede bedrag. Tussen 2012 en 2016 heeft er een stijging
plaatsgevonden van €178 naar €258 miljoen. Dit is een stijging van 45% over vijf
jaar met een gemiddelde stijging van 10% jaarlijks. Een deel van deze stijging
wordt verklaard door de stijging van het aantal verzekerden met 33%. Deze
cijfers onderstrepen het belang van gepast gebruik van de niet-oncologische
weesgeneesmiddelen en de monitoring hiervan.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Sjaak Wijma
Voorzitter Raad van Bestuur
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Zorginstituut Nederland en het evaluatieprogramma
De missie van Zorginstituut Nederland is: van goede zorg verzekerd, niet meer dan nodig en niet minder
dan noodzakelijk.
Om de effecten van de producten van het Zorginstituut op de praktijk van de zorg in kaart te brengen,
heeft het Zorginstituut een evaluatieprogramma opgericht. Het beginpunt van een evaluatie of monitor
is het beoogde effect van een (of meer) eerder door het Zorginstituut uitgebrachte product (standpunt,
handreiking, advies, etc.).
Met een evaluatie of monitor wil het Zorginstituut vooral inzicht krijgen in het effect van een product op
de praktijk van de zorg. Het versterken van de doorwerking van een product speelt daarnaast ook een
belangrijke rol.
Meer informatie over de activiteiten van het Zorginstituut en het evaluatieprogramma vindt u op
www.zorginstituutnederland.nl.
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Samenvatting
Doel en inhoud Monitor Weesgeneesmiddelen 2018
Met de Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk volgt het Zorginstituut de uitvoering van zogenaamde weesgeneesmiddelen-arrangementen. Daarnaast bevat de monitor een schets van de ontwikkelingen
van weesgeneesmiddelen in het basispakket in bredere zin. Een weesgeneesmiddel is een geneesmiddel
voor een zeldzame ziekte. Bij een arrangement maakt het Zorginstituut afspraken met de beroepsgroep om
onder meer de (kosten-)effectiviteit van deze middelen te optimaliseren. Deze afspraken zijn een voorwaarde
voor toelating tot het basispakket en worden om die reden door het Zorginstituut gemonitord. Ook de
betrokken partijen die een arrangement sluiten of in de praktijk brengen kunnen via deze monitor een goed
beeld krijgen van de manier waarop eerdere arrangementen in de praktijk gestalte hebben gekregen.
In deze editie van de monitor nemen we de praktijk rondom weesgeneesmiddelen bij aHUS, IPF en MPS
onder de loep.

Werken met instrumenten uit het arrangement: samenwerking en financiering vormen
obstakels
Bij alle geselecteerde middelen werken ziekenhuizen met een indicatiecommissie, start- en stopcriteria
en een register. We zien dat dit het gepast gebruik van zorg bevordert. Uit deze editie van de monitor blijkt echter ook dat de samenwerking tussen expertisecentra onderling en/of expertisecentra en
voorschrijvende ziekenhuizen niet altijd goed verloopt. Dit heeft als gevolg dat de registers niet goed
of minder goed worden gevuld. Een voorbeeld hiervan is de praktijk rondom het middel eculizumab bij
aHUS. Het kost het expertisecentrum de nodige moeite om de gegevens van de andere voorschrijvende
academische centra te ontvangen.
Partijen noemden daarnaast de financiering van registers meerdere malen een probleem. Registers
worden op dit moment op uiteenlopende wijzen gefinancierd. Bij alle geselecteerde middelen blijkt de
onafhankelijke financiering ontoereikend op de korte of lange termijn. Er is vanuit expertisecentra grote
vraag naar een oplossing hiervoor.

Meer verplichtend karakter van de afspraken en financiering van registers
We horen een roep vanuit de praktijk om een meer verplichtend karakter van de afspraken uit de
arrangementen. Dat is nodig om de registers te vullen en het werken met een indicatiecommissie te
ondersteunen. Daarnaast zien we dat de wijze waarop registers op dit moment gefinancierd worden erg
uiteen loopt en ontoereikend is. Dit terwijl juist bij zeldzame ziekten het belang van registers groot is,
gezien de kleine patiëntaantallen. Structurele financiering voor het opzetten en onderhouden van onafhankelijke en ziekte-specifieke registers lijkt daarom nodig.
Er zitten wel haken en ogen aan het realiseren van afspraken met een meer verplichtend karakter en
het zorgen voor structurele financiering. Op basis van wat is aangedragen door partijen achten wij een
verdere verkenning hiervan aangewezen. Deze vindt plaats binnen de uitvoeringstoets Regie op registers.
Hierbinnen gaat het Zorginstituut ook in op de mogelijkheden van Europese samenwerking. Expertisecentra en patiëntorganisaties vinden Europese samenwerking bij registers voor weesgeneesmiddelen van
groot belang vanwege de kleine patiëntaantallen. In Europese registers kunnen meer patiënten worden
geïncludeerd en daarmee kunnen de therapeutische effecten beter inzichtelijk worden gemaakt.

Stijging van vergoede bedrag tussen 2012 en 2016
Tussen 2012 en 2016 heeft een stijging van het totaal vergoede bedrag voor niet-oncologische weesgeneesmiddelen plaatsgevonden van €178 miljoen naar €258 miljoen euro. Dit is een stijging van
45% over 5 jaar met een gemiddelde stijging van 10% jaarlijks. Over deze vijf jaar steeg het aantal met
niet-oncologische weesgeneesmiddelen behandelde verzekerden eveneens, namelijk met 33%. Net als in
de monitor 2017 concluderen we dat er na afloop van de tienjarige periode weinig concurrentie op gang
komt en er geen prijsdaling intreedt. Deze resultaten onderstrepen het belang van het gepast gebruik van
deze groep geneesmiddelen.
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Inleiding
Weesgeneesmiddelen zijn geneesmiddelen voor de behandeling van zeldzame tot zeer zeldzame aandoeningen. Deze aandoeningen hebben vaak een progressief karakter en kunnen sterk invaliderend of
zelfs levensbedreigend zijn. Een weesgeneesmiddel kan zorgen voor een betere kwaliteit van leven of
zelfs voor een verschil tussen leven en dood.
De ontwikkeling van weesgeneesmiddelen is hiermee van essentieel belang voor mensen die lijden aan
zeldzame ziekten. Tegelijkertijd is er in veel gevallen onzekerheid over de omvang van het effect van het
middel op de ziekte in kwestie of de instandhouding van het effect op de lange termijn voor de patiënt.
Naast deze onzekerheden is er vaak sprake van hoge kosten per patiënt per jaar. Dit brengt een ongunstige
of zeer ongunstige kosteneffectiviteit met zich mee. Door deze ongunstige kosteneffectiviteit, kunnen de
kosten van deze geneesmiddelen leiden tot verdringing van andere zorg. Vanwege deze ontwikkelingen,
heeft het Zorginstituut besloten jaarlijks een monitor weesgeneesmiddelen uit te brengen.

Doel van de monitor weesgeneesmiddelen
Het doel van de monitor is inzicht te geven in de inzet van weesgeneesmiddelen in de Nederlandse
zorgpraktijk. Het rapport pakketbeheer weesgeneesmiddelen uit 2015 kondigde de monitor aan. In dit
rapport introduceert het Zorginstituut het weesgeneesmiddelen-arrangement (ook wel: arrangement).
Kort gezegd maakt het Zorginstituut bij een arrangement afspraken met de beroepsgroep over:
• de (door)ontwikkeling van start- en stopcriteria;
• het vastleggen van patiëntgegevens in een register, bij voorkeur Europees en onafhankelijk
gefinancierd;
• het instellen van een indicatiecommissie die regelmatig bij elkaar komt.
Het Zorginstituut betrekt ook patiëntorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse
Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
bij het maken van de afspraken.
Het doel van deze afspraken is de (kosten)effectiviteit van een weesgeneesmiddel te optimaliseren. De
verantwoordelijkheid voor het in de praktijk brengen en vervullen van de gemaakte afspraken ligt bij de
beroepsgroep.
In de monitor weesgeneesmiddelen volgt het Zorginstituut:
• de manier waarop partijen de afspraken uit de arrangementen in de praktijk brengen;
• de wijze waarop de benoemde weesgeneesmiddelen op de markt zijn gekomen;
• het effect van de arrangementsafspraken op de praktijk;
• ontwikkelingen in kosten en volume;
• Europese en internationale samenwerking van partijen;
• andere relevante vragen zoals, welke nieuwe weesgeneesmiddelen kunnen we in de toekomst
verwachten?
Dit is de tweede editie van de monitor. De belangrijkste conclusies van de eerste editie waren:
• de vergoeding van de niet-oncologische weesgeneesmiddelen is tussen 2012 en 2015 met 31% gestegen
van 173 miljoen naar 226 miljoen;
• na afloop van de tienjarige periode van marktexclusiviteit blijft de prijs per verzekerde vrijwel gelijk;
• er komt na afloop van deze periode weinig concurrentie op gang;
• de werkwijzen van de expertisecentra voor de ziekten van Fabry en Pompe kunnen als voorbeeld
dienen voor toekomstige arrangementen.
Het Zorginstituut volgt de uitvoering van de afgesloten arrangementen om te leren voor toekomstige
arrangementen maar ook om te volgen hoe geneesmiddelen na toelating tot het basispakket
worden toegepast. Wat werkt goed en wat kan in de toekomst beter? Ook partijen die in de toekomst
een arrangement sluiten of in de praktijk brengen, kunnen profijt hebben van kennis over de manier
waarop anderen het hebben aangepakt.
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Onderwerpen monitor weesgeneesmiddelen 2018
De monitor 2018 richt zich op de praktijk van de volgende geneesmiddelen:
Weesgeneesmiddel stofnaam / merknaam ®

Indicatie

1. eculizumab / Soliris

aHUS

2. laronidase / Aldurazyme

MPS I

3. galsulfase / Naglazyme

MPS VI

4. idursulfase / Elaprase

MPS II

5. pirfenidon / Esbriet

idiopathische pulmonale fibrose (IPF)

6. nintedanib / Ofev

idiopathische pulmonale fibrose (IPF)

Eculizumab bij aHUS is het eerste weesgeneesmiddelen-arrangement. Het Zorginstituut is op dit
moment in gesprek met de internisten over een arrangement voor eculizumab bij PNH. Samen met het
expertisecentrum werkt het Zorginstituut aan een arrangement. Deze zal vervolgens breder worden
gedeeld met partijen, zodat zij over het arrangement mee kunnen denken. In de monitor 2019 zal dit
arrangement aan bod komen.
Om een breder beeld te geven, gaan we ook in op geneesmiddelen waar geen arrangement aan ten
grondslag ligt. De middelen 1 t/m 3 hadden we al geselecteerd in de monitor 2017. Aan deze selectie
voegen wij de middelen pirfenidon (Esbriet®) en nintedanib (Ofev®) toe. Voor deze laatste middelen
heeft het Zorginstituut met de beroepsvereniging een gepast gebruik arrangement afgesloten. Dit is een
voorloper van het weesgeneesmiddelen-arrangement. Het gepast gebruik arrangement vertoont gelijkenissen met de weesgeneesmiddelen-arrangementen. Dit is de reden van selectie voor de monitor.

Hoe heeft het Zorginstituut de monitor 2018 samengesteld?
Het Zorginstituut stelt de monitor samen op basis van interviews en declaratiedata.
Voor de monitor 2018 hebben we interviews gehouden met, dan wel vragenlijsten uitgezet onder volgende
partijen:
• aHUS Nederland;
• Amsterdam Lysosome Center (‘Sphinx’) van het Amsterdam UMC;
• Centrum voor Lysosomale en Metabole ziekten van het Erasmus MC;
• European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS);
• Expertisecentrum Zeldzame Nierziekten van het Radboudumc;
• Longfonds;
• via het Longfonds: Longfibrosepatiëntvereniging;
• Medicine Evaluation Committee (MEDEV).
• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);
• Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN);
• Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten (VKS);
Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen in kosten en volume hebben we gebruik gemaakt
van GIP (laatst bijgewerkt in juli 2018) en declaratiedata van zorgverzekeraars (verkregen via Vektis;
declaraties door zorgverzekeraars verwerkt t/m 31 december 2017). Voor het jaar 2016 zijn de declaraties
voor ongeveer 99% compleet. De declaratiedata bieden ons geen volledig beeld. De minister heeft
namelijk voor een aantal weesgeneesmiddelen prijsafspraken gemaakt met de fabrikant. Deze prijzen
zijn voor de individuele middelen niet openbaar. Wel maakt VWS jaarlijks het totaalresultaat van de
onderhandelingen voor geneesmiddelen openbaar. Het is aannemelijk dat de kosten van deze middelen
in de praktijk lager liggen dan aangegeven in deze monitor. Paragraaf 5.4 bevat daarom een overzicht van
deze afspraken. In het totaaloverzicht in de bijlagen zijn de middelen voor de periode waarvoor een prijsafspraak gold gemarkeerd. Net als voor de andere middelen geven we voor de onderhandelde middelen
de bedragen uit de databronnen weer. Aangezien de resultaten van de prijsafspraken niet openbaar zijn
kunnen we de daadwerkelijke kostenontwikkeling van deze middelen niet weergeven.
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Oncologische weesgeneesmiddelen vormen geen onderdeel van de monitor
Oncologische weesgeneesmiddelen vallen buiten de scope van deze monitor. Deze geneesmiddelen
kennen een andere dynamiek dan de overige weesgeneesmiddelen. Om een beeld te geven over de
verhouding van de oncologische weesgeneesmiddelen tot de niet oncologische besteden we in deze
monitor kort aandacht aan vergoedingen en patiëntenaantallen bij oncologische weesgeneesmiddelen.
Monitor 2019: agendering van onderwerpen
Voor de monitor 2019 selecteren we in ieder geval de weesgeneesmiddelen bij de ziekte van Gaucher. Dit
zijn de volgende middelen:
• imiglucerase (Cerezyme®);
• eliglustat (Cerdelga®);
• velaglucerase alfa (Vpriv®).
Dit vanwege de hoge kosten per patiënt en de marktautorisatie die bij imiglucerase en velaglucerase
alfa al langer loopt. Het middel imiglucerase is al sinds 1997 op de markt. De prijs van dit middel is in de
loop van de tijd niet gedaald. De prijs van de middelen die na imiglucerase op de markt zijn gekomen zijn
daarnaast in prijs vergelijkbaar. Kortom, de concurrentie van deze nieuwe middelen heeft niet tot een
aanzienlijke prijsdaling geleid, hetgeen wel kon worden verwacht.
Daarnaast zal het Zorginstituut in de volgende editie van de monitor ingaan op de vraag in hoeverre en
waarom bepaalde weesgeneesmiddelen de Nederlandse patiënt niet bereiken.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 gaan we in op de praktijk rondom eculizumab bij de indicatie aHUS en de toepassing
van de afspraken uit het arrangement. In hoofdstuk 3 staat de praktijk rondom de geneesmiddelen bij
MPS I, II en VI centraal. We belichten in dit hoofdstuk de manier waarop partijen met instrumenten uit
arrangementen werken. In hoofdstuk 4 gaan we in op de praktijk rondom pirfenidon en nintedanib en
de toepassing van de gepast gebruik afspraken. In hoofdstuk 5 besteden we aandacht aan de plaats van
weesgeneesmiddelen in het basispakket. Naast de ontwikkeling in vergoeding en aantallen verzekerden,
gaan we in op beoordelingen, prijsarrangementen en toekomstige ontwikkelingen. Hoofdstuk 6 bevat
de conclusie van deze monitor. De conceptmonitor is in oktober 2018 ter consultatie rondgestuurd naar
partijen. Een samenvatting van alle reacties en de reactie hierop van het Zorginstituut is terug te lezen in
bijlage 7.
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2

Eculizumab bij aHUS: toepassing in de
praktijk

2.1

Inleiding
Wij hebben voor dit hoofdstuk interviews gehouden met:
• Expertisecentrum Zeldzame Nierziekten van het Radboudumc;
• Nierpatiëntenvereniging Nederland;
• aHUS Nederland.

Factsheet gebruik eculizumab (Soliris ®)
Marktautorisatie in:
2007
Aantal gebruikers van het middel 2016:
120
Vergoeding per verzekerde in 2016:
€ 290.000
Totaal vergoede bedrag in 2016:
€ 34.810.000
Eculizumab wordt gebruikt bij de indicatie aHUS en PNH. Het is op dit moment niet mogelijk om in de
declaratiedata onderscheid te maken tussen de twee indicaties. Over het declaratiejaar 2017 zal dat naar
verwachting wel kunnen. Deze gegevens zullen in 2019 beschikbaar zijn.
Het Zorginstituut maakte in het pakketadvies van eind 2016 de inschatting dat er in Nederland:
ongeveer 100 aHUS patiënten zijn;
• waarvan er 30 behandeld worden met eculizumab;
• de diagnose aHUS ongeveer 15-20 keer per jaar wordt gesteld, 5 keer bij kinderen, 10-15 keer bij
volwassenen.
Daarnaast luidde de schatting van de macrokosten van eculizumab bij indicatie
• aHUS: 8 miljoen euro;
• PNH: 25 miljoen euro.1
De totale schatting voor beide middelen was 33 miljoen. Het totaal vergoede bedrag in 2016 van
€ 34.810.000 komt hiermee dus redelijk overeen.
Het expertisecentrum Zeldzame Nierziekten van het Radboudumc is het expertisecentrum voor de ziekte
aHUS, maar alle Nederlandse academische centra kunnen eculizumab bij aHUS voorschrijven.
De indicatiecommissie voor de ziekte is de verbindende factor tussen de ziekenhuizen voor de
indicatiestelling voor patiënten. In dit hoofdstuk wordt de indicatiecommissie ook wel aangeduid als
landelijke werkgroep.

Leeswijzer
In 2.2 gaan we in op het pakketadvies over eculizumab bij aHUS en de vervolgstappen hierop. In 2.3
omschrijven we het ziektebeeld. In 2.4 vatten we de afspraken uit het arrangement kort samen. In 2.5
bespreken we de toepassing van de afspraken in de praktijk. In 2.6 gaan we in op Europese en internationale samenwerking waarbij Nederlandse artsen en patiëntorganisaties betrokken zijn. In 2.7 staat
de vraag of er in de nabije toekomst nieuwe geneesmiddelen voor de patiëntengroep te verwachten zijn
centraal. In 2.8 staan we stil bij de meest relevante bevindingen uit het hoofdstuk.

1 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2016/11/21/pakketadvies-eculizumab-soliris-bij-behandeling-van-ahus-patienten, p. 8.
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2.2

Historie
Pakketadvies van het Zorginstituut eculizumab bij de indicatie aHUS
Het Zorginstituut bracht eind 2016 een pakketadvies uit over eculizumab bij aHUS. Het middel was toen
al langer op de markt en werd ook al toegepast in Nederland. Het Zorginstituut stelde het pakketadvies
op vanwege:
• de aanzienlijke macrokosten;
• het te verwachten kostenbeslag per patiënt;
• de naar verwachting zeer ongunstige kosteneffectiviteit.
Het Zorginstituut adviseerde positief. In dit advies woog zwaar dat de Nederlandse richtlijn afweek van
de indicatie van de fabrikant. De fabrikant adviseerde levenslange behandeling met het middel, om de
twee weken. Volgens de richtlijn van de beroepsgroep is stoppen of een minder frequente behandeling
mogelijk.
Het Zorginstituut adviseerde de minister om de volgende twee voorwaarden te stellen aan de vergoeding
van eculizumab bij aHUS:
• aHUS patiënten worden behandeld conform de Nederlandse richtlijn. Hier kan alleen van afgeweken
worden als de indicatiecommissie unaniem is;
• de behandelend arts en de patiënt verlenen volledige medewerking aan de dataverzameling voor het
CUREiHUS onderzoek naar de kosteneffectiviteit van het behandelen conform de Nederlandse richtlijn.
Daarbij adviseerde het Zorginstituut om meedoen aan het onderzoek wettelijk te verankeren. Dit advies
is niet overgenomen. Daardoor mogen patiënten deelname aan het CUREiHUS onderzoek weigeren. Ook
is Informed Consent van de patiënt voor deelname aan het onderzoek nodig.
De minister heeft het advies voor het overige deel overgenomen en een prijsverlaging afgesproken met
de fabrikant. Deze afspraak geldt tot eind 2020. Voor het besluit om de vergoeding van eculizumab voort
te zetten noemde de minister, naast de onderhandelde prijsonderhandeling, de volgende overwegingen:
• eculizumab is de enige werkzame beschikbare behandeling voor de kleine groep patiënten met PNH en
aHUS;
• patiënten worden al vele jaren met eculizumab behandeld in Nederland;
• artsen en patiëntorganisaties hebben zich bijzonder voortvarend ingezet om te komen tot goede
gepast gebruik afspraken;
• biosimilars van eculizumab – en daarmee de verwachting dat de kosten zullen dalen – worden binnen
afzienbare tijd verwacht.2

Afsluiten weesgeneesmiddelen-arrangement eculizumab bij indicatie aHUS
Het Zorginstituut sloot in 2017 een arrangement af met de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).
Daarmee was het eerste weesgeneesmiddelen-arrangement een feit. Bij het maken van de afspraken zijn
ook het expertisecentrum, de patiëntenvereniging en de zorgverzekeraars betrokken.
Elk arrangement zal een eigen focus hebben. Bij dit arrangement ligt de nadruk op het verkrijgen van
inzicht in de (kosten)effectiviteit van de behandeling volgens de Nederlandse richtlijn. De afspraak tussen
de NIV en het Zorginstituut is dat dit binnen het CUREiHUS onderzoek gebeurt. De start- en stopcriteria
en de indicatiecommissie bestonden al voordat het arrangement was afgesloten. De indicatiecommissie
had deze ontwikkeld.

2 VWS. Status vergoeding eculizumab, ribociclib, en atezolizumab. Brief over van minister over prijsonderhandeling. Brief van 15 mei 2018 kenmerk 1332934175924-GMT.
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2.3

Omschrijving ziektebeeld
De meest voorkomende symptomen van aHUS zijn vermoeidheid, bloedarmoede, diarree, misselijkheid,
kortademigheid en nierfalen. Wanneer de ziekte niet onder controle raakt, kan dit leiden tot onherstelbaar nierfalen. In de acute fase van aHUS overlijdt 25% van de patiënten. Ongeveer 50% van de patiënten
ontwikkelt eindstadium nierfalen.
Het stellen van de diagnose aHUS is niet eenvoudig. Er zijn in de literatuur geen eenduidige data te vinden
over de ernst van de aandoening. Dit komt omdat aHUS een zeer zeldzame aandoening is, die zeker in
het verleden vaak niet tijdig herkend en gediagnosticeerd werd. De inschatting is dat in Nederland de
diagnose aHUS 15-20 keer per jaar wordt gesteld. Jaarlijks 5 keer bij kinderen en 10 tot 15 keer bij volwassenen. In Nederland zijn er ongeveer 100 patiënten met aHUS.3

2.4

De afspraken uit het weesgeneesmiddelen-arrangement bij aHUS
In deze paragraaf vatten we de afspraken uit het arrangement kort samen. We verwijzen naar bijlage 1
voor het volledige arrangement.

Indicatiecommissie
De werkwijze van de indicatiecommissie is als volgt bepaald:
• van elk UMC zit er één internist nefroloog en / of een kinderarts nefroloog in;
• de indicatiecommissie handelt conform de richtlijn;
• bij een nieuwe aHUS patiënt met mogelijk een indicatie voor behandeling vraagt de voorzitter ten
minste vier leden van de werkgroep of starten in lijn is met de startcriteria;
• als er geen consensus is, worden meer leden van de werkgroep geconsulteerd;
• de commissie komt in principe elke drie maanden bijeen;
• bij patiënten waarbij de behandeltermijn van drie maanden is afgerond, gaat de indicatiecommissie na
of stoppen met het middel verantwoord is;
• als dit niet verantwoord is, gaat de commissie na of de dosering kan worden verlaagd.

Start- en stopcriteria
Het arrangement legt het volgende vast over de start- en stopcriteria:
• de indicatiecommissie handelt op basis van de start- en stopcriteria uit de ‘Richtlijn voor behandeling
van patiënten met trombotische microangiopathie’;
• bij een wijziging van de start- en stopcriteria ontvangt het Zorginstituut hiervoor een voorstel met
onderbouwing.

Register / CUREiHUS onderzoek
Zoals in het arrangement beschreven staat, gaan het register en het CUREiHUS onderzoek hand in hand.
In het register verzamelt het expertisecentrum alle benodigde gegevens die ook dienen voor de economische evaluatie. Dit doet het expertisecentrum in samenwerking met de andere academische centra.
Voorbeelden van gegevens die worden verzameld zijn:
• kwaliteit van leven;
• nierfunctie;
• aantal TMA-interventies;
• overleving.
De einddatum van dit onderzoek is april 2021. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en zorgverzekeraars.

3 Eculizumab farmacotherapeutisch rapport p. 8, 9

12

Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2018 | 12 november 2018 | Definitief

Daarnaast is afgesproken dat het Zorginstituut jaarlijks een tussenrapportage ontvangt met daarin de
volgende gegevens:
• aantal patiënten behandeld met eculizumab / plasmaferese;
• aantal patiënten dat is gestopt met eculizumab;
• bij hoeveel patiënten na drie maanden gestopt is met eculizumab;
• behandelduur en dosering, incl. gegevens over recidieven na stoppen en patiënten behandeld met een
lagere behandelfrequentie
Deze gegevens zijn van belang voor de monitor weesgeneesmiddelen.

2.5

Het weesgeneesmiddelen-arrangement bij aHUS in de praktijk
In deze paragraaf schetsen we de ervaring van het expertisecentrum met de toepassing van het
arrangement.

Indicatiecommissie / landelijke werkgroep
Zoals eerder aangegeven is het stellen van de indicatie niet eenvoudig. Daarom is de indicatiecommissie
volgens het expertisecentrum van toegevoegde waarde. Waar nodig communiceren artsen het verslag
binnen hun eigen academisch centrum. Dit zorgt voor begrip voor de beslissing rondom de indicatiestelling binnen alle academische centra.
De ervaringen van de indicatiecommissie hebben ervoor gezorgd dat de richtlijn wordt aangepast. Zo is
de landelijke werkgroep tot de conclusie gekomen dat STEC-HUS vaker voorkomt dan gedacht. In eerste
instantie werd alleen bij kinderen STEC-HUS actief uitgesloten. Bij volwassenen werd dit niet altijd
gedaan maar dit bleek onterecht. Daarom zal voortaan STEC-HUS uitgesloten moeten worden voordat
de indicatie aHUS wordt gesteld. Dit voorkomt dat een patiënt met STEC-HUS onterecht de diagnose
aHUS krijgt.
Het expertisecentrum gaf aan dat voordat de indicatiecommissie was opgericht de diagnose aHUS vaker
werd gesteld. Naast de mogelijkheid tot overleg die de indicatiecommissie biedt, ontstaat door de
indicatiecommissie meer bekendheid met het ziektebeeld. Patiënten met een TMA presentatie worden
zorgvuldig gekarakteriseerd en andere oorzaken van TMA worden uitgesloten. Dit alles maakt dat de
indicatie aHUS minder vaak gesteld wordt dan de jaarlijkse aangegeven indicatie. Eén op de drie
patiënten met TMA’s die wordt aangemeld voor de landelijke werkgroep blijkt geen aHUS te hebben.
Deze ontwikkelingen zorgen voor een daling in het gebruik van eculizumab en daarmee ook in de kosten.
Vanuit het perspectief van patiënten is dit een positieve ontwikkeling. Voor een patiënt is het krijgen van
de juiste diagnose uiteraard belangrijk.
De landelijke werkgroep aHUS komt vier keer per jaar bijeen. Elk UMC heeft aan de indicatiecommissie
één internist nefroloog afgevaardigd en een kinderarts nefroloog. Het arrangement sprak van en / of,
dus het is positief dat zich nu zoveel expertise in de landelijke werkgroep heeft verzameld. In de praktijk
vraagt de voorzitter bij een vermoeden van aHUS in eerste instantie niet aan vier leden van de werkgroep
of starten in lijn is met de startcriteria maar aan twee. Als dit beter werkt voor de landelijke werkgroep
heeft het Zorginstituut hier geen bezwaar tegen. Er is namelijk in voorzien dat de patiënt later in
commissieverband wordt besproken.
Met het vinden van een onafhankelijk voorzitter heeft de werkgroep moeite. Belangrijk obstakel hierbij
is de financiering. Deze ontbreekt op dit moment. Het Zorginstituut zou het op prijs stellen als er een
onafhankelijke voorzitter gevonden wordt. In de tussentijd merkt het Zorginstituut uit de rapportage dat
voorzien wordt in een eenduidige toepassing van de start- en stopcriteria.

Start- en stopcriteria
De ervaring van het expertisecentrum is dat wanneer de arts zegt dat stoppen of intervalverlenging veilig
is, de patiënt vertrouwt op dit oordeel en toestemming geeft. Arts en patiënt zijn constant met elkaar in
gesprek. Ook vertrouwt de patiënt erop het middel terug te krijgen als dat nodig is.
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Volgens het expertisecentrum is het onduidelijk of het advies van de indicatiecommissie door alle leden
wordt opgevolgd. Ook is het voor het expertisecentrum niet duidelijk of echt alle patiënten in de
indicatiecommissie worden besproken. Met deze onduidelijkheid hangt nauw samen dat alle academische
centra het middel mogen voorschrijven. Daarnaast vergoeden zorgverzekeraars het middel ook als een
patiënt niet binnen de indicatiecommissie is besproken. De verwachting van het expertisecentrum is wel
dat de overgrote meerderheid van de patiënten volgens de richtlijn wordt behandeld. Zeker als het gaat
om de nieuw gediagnosticeerde aHUS-patiënten.
Over de groep die al langere tijd eculizumab gebruikt heeft het expertisecentrum meer twijfels. Hierbij
gaat het om de historische groep die reeds voor 1 januari 2016 met eculizumab behandeld werd en het
middel op 1 januari 2016 nog ontving. Deze patiënten worden niet automatisch geïncludeerd in het register.
Ook is de behandeling destijds niet onder regie van de indicatiecommissie gestart. De huidige behandeling is daarom niet altijd controleerbaar, terwijl het expertisecentrum ernaar streeft om alle patiënten op
eenzelfde manier te behandelen. Het Zorginstituut is van mening dat in overleg met patiënten bespreking in de indicatiecommissie van deze groep patiënten aangewezen is. Dit met het oog op behandeling
van alle patiënten conform richtlijn. Het is niet wenselijk als patiënten verschillend worden behandeld,
afhankelijk van of zij voor of na het ontstaan van de richtlijn behandeld worden met het middel.
Voor het onderzoek is het nadelig als blijkt dat er een grotere dosis eculizumab wordt gebruikt dan
meegenomen in het CUREiHUS onderzoek. Als oplossing om de richtlijn eenduidig toe te passen noemt
het expertisecentrum betere controle door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zouden volgens het
expertisecentrum vergoeding moet weigeren als een patiënt niet is voorgelegd aan de indicatiecommissie. Daarnaast zou een betere wettelijke verankering volgens het expertisecentrum een oplossing
zijn. Alleen individuele zorgverzekeraars weten op dit moment hoeveel eculizumab bij de indicatie aHUS
er is vergoed.

Register
Op dit moment nemen zeven van de acht academische centra deel aan het CUREiHUS onderzoek. De
deelname van één academisch centrum ontbreekt nog. Deze telling gaat nog uit van de situatie voor de
fusie tussen het VUmc en het AMC (Amsterdam UMC).
Het Zorginstituut heeft in mei 2018 de eerste rapportage ontvangen van het Radboudumc. Hieruit blijkt
dat sinds 1 januari 2016 tot nu 15 patiënten gediagnosticeerd zijn, waarvan er 14 eculizumab hebben
ontvangen. Eén patiënt werd succesvol met plasmaferese behandeld. In totaal is bij 9 patiënten de
behandeling met eculizumab therapie gestaakt, waarvan bij 8 patiënten binnen drie maanden en één
patiënt na negen maanden. Bij één patiënt van deze negen patiënten bleek sprake van een alternatieve
diagnose.
Van de 9 patiënten waarbij de behandeling met eculizumab is gestaakt, is er bij 4 patiënten een recidief
opgetreden. Bij alle 4 de patiënten is eculizumab therapie met goed resultaat herstart. In totaal worden
er 4 patiënten met een intervalverlenging (periode tussen twee behandelingen langer dan twee weken)
behandeld en 3 patiënten worden om de twee weken behandeld (schema volgens fabrikant). In figuur 1 is
schematisch weergegeven hoe nieuw gediagnostiseerde patiënten behandeld worden.
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Figuur 1
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Zie voor de complete rapportage bijlage 2.
Het heeft het expertisecentra de nodige moeite gekost om van de academische centra de gegevens te
ontvangen. Midden 2016 is het expertisecentrum hiermee begonnen. In 2018 is het zevende centrum
geïncludeerd. Het expertisecentrum hoopt dit jaar alle academische centra op te kunnen nemen in het
onderzoek.
Volgens het expertisecentrum van het Radboudumc zou het eenvoudiger werken als patiënten direct aan
de landelijke werkgroep toestemming zouden verlenen voor deelname aan de studie. Op dit moment
geven patiënten toestemming aan het centrum waar de behandeling plaatsvindt. Directe toestemming
van de patiënt aan de studie zou de gegevensoverdracht van het betreffende academische centrum aan
het expertisecentrum bevorderen.
Daarnaast zal er volgens het expertisecentrum op de langere termijn een probleem met de financiering
van het register ontstaan. Het budget dat door ZonMw en de zorgverzekeraars ter beschikking is gesteld
aan het expertisecentrum stopt in oktober 2020. Het expertisecentrum heeft aangegeven ook na deze
periode financiering nodig te hebben voor het verder volgen van aanpassingen in de richtlijn, verdere
uitwerking van de data, het behoud van de database en onderzoek naar biomarkers.

Perspectief patiëntenorganisaties
Om inzicht te krijgen in het perspectief van patiënten hebben wij gesproken met de Nierpatiënten
Vereniging Nederland (NVN) en aHUS Nederland. De NVN voelde zich betrokken bij de afspraken rondom
de indicatiecommissie, de start- en stopcriteria en het register. De patiëntenorganisatie is onderdeel van
de stuurgroep van de CUREiHUS studie en is partij bij het behandelprotocol. aHUS Nederland is pas later
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Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2018 | 12 november 2018 | Definitief

opgericht en is daarom niet betrokken bij het opstellen van de richtlijn. Deze patiëntorganisatie is wel
betrokken geweest bij het opstellen van het arrangement.

De patiëntenorganisatie en de indicatiecommissie
Bij de oprichting van de indicatiecommissie besprak het expertisecentrum het voornemen om van alle
centra één kindernefroloog en één nefroloog voor volwassenen te vragen. De NVN kon zich hierin vinden.
De namen van de deelnemende artsen staan vermeld in het behandelprotocol. Dit is openbaar. De NVN
en aHUS Nederland krijgen regelmatig terugkoppelingen van het expertisecentrum over de studie. De
werkgroep koppelt geen beslissingen over individuele patiënten terug aan patiëntenverenigingen. Hier is
ook geen vraag naar.
Volgens aHUS Nederland is een patiëntversie van het behandelprotocol wenselijk, om de patiënt beter te
informeren over de behandeling. Daarnaast zouden artsen volgens aHUS Nederland het behandelprotocol actiever onder de aandacht kunnen brengen, in ieder geval bij de ouders van patiënten.

De patiëntenorganisaties over de start- en stopcriteria
De NVN las mee met de start- en stopcriteria, kon vragen stellen en heeft kleine niet-medische
wijzigingsvoorstellen gedaan. De toepassing van de startcriteria vormen volgens de NVN geen probleem.
Stoppen of intervalverlenging ligt ingewikkelder bij de patiënt.
De NVN begrijpt dat de keuze is gemaakt om de mogelijkheden van stoppen of intervalverlenging te
onderzoeken, teneinde overbehandeling te voorkomen en om het middel betaalbaar te houden voor
de maatschappij. Volgens de NVN blijkt ook uit de voorlopige uitkomsten dat stoppen of intervalverlenging veilig is. Tegelijkertijd begrijpt de NVN dat de patiënt het liefst volledige zekerheid wil. Dat de
ziekte opeens de kop op kan steken door bijvoorbeeld hoge bloeddruk of een keelontsteking brengt voor
de patiënt onzekerheid met zich mee. Ook aHUS Nederland wijst op de onzekerheid die komt kijken bij
volledig stoppen met het middel.
Volgens de patiëntorganisaties is er onder patiënten een grote bereidheid om deel te nemen aan het
onderzoek. Tegelijkertijd vinden patiënten het belangrijk dat er meer bewijs komt dat stoppen en intervalverlenging mogelijk is. Vooral de stap van intervalverlenging naar stoppen zien patiënten als een
moeilijke overgang. Volgens aHUS Nederland zou een thuistest waarmee op een simpele manier het
volledige bloedbeeld getest kan worden een belangrijke vooruitgang zijn, vooral ook bij buitenlandbezoek. Een dergelijke thuistest zou de patiënt een veiliger gevoel geven. Volgens aHUS Nederland is een
dergelijke test op dit moment in ontwikkeling in de Verenigde Staten.
Volgens de NVN werkt niet elk centrum volledig mee aan het CUREiHUS onderzoek. Dit speelt vooral als
er bij een patiënt sprake is van de Factor H. Volgens de patiëntenorganisatie is de kans op een recidief
bij deze factor heel groot. Het streven binnen het CUREiHUS onderzoek is dat ook deze patiënten op een
gepast moment pogen om te stoppen met het middel. Volgens de NVN stelt vooral één centrum vraagtekens bij de wenselijkheid hiervan. Ook de NVN heeft twijfels. Wel geeft de NVN aan dat uit de rapportages
van het Radboudumc blijkt dat er binnen deze groep weliswaar sprake is van een grotere kans maar dat
niet alle patiënten een recidief krijgen.

De patiëntorganisaties en het register
Het expertisecentrum informeerde bij de totstandkoming van het register de NVN over welke gegevens
er in de registratie verzameld gingen worden. De NVN kon input geven over welke gegevens voor patiënten
waardevol zouden zijn.
De NVN en aHUS Nederland krijgen elk halfjaar een terugkoppeling van de resultaten. Het expertisecentrum staat open voor eventuele vragen naar aanleiding hiervan.
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Belangrijkste projecten op het gebied van patiëntvoorlichting
Het principal clinician project is erop gericht om patiënten meer duidelijkheid te geven over wanneer zij zich
moeten melden met klachten na stoppen met het middel. Het expertisecentrum krijgt van het Radboudumc gedurende drie jaar €60.000 om uitvoering te geven aan dit project. Er zal een onderzoek plaatsvinden om na te gaan op welke manier patiënten het beste ondersteund kunnen worden. Eventueel zal
dat een app zijn. Het concept van Positive Health van Machteld Huber krijgt een belangrijke plaats binnen
het project.
Daarnaast heeft de NVN een kaartje uitgegeven voor patiënten en hun familieleden. In het Engels en in
het Nederlands. Hierop staat informatie over aHUS. Het kaartje is een hulpmiddel voor patiënten om
aan een onbekende arts uit te leggen dat symptomen het gevolg van aHUS kunnen zijn. Ook staat op het
kaartje dat contact opgenomen kan worden met het expertisecentrum.

Wat zijn de ervaringen van patiënten met het middel?
Patiëntenorganisatie aHUS Nederland kenmerkt de waarde van het middel als een verschil tussen leven
en dood. Nadat het middel levensreddend is geweest geeft het rust. Het middel maakt het voor kinderen
mogelijk om een normale ontwikkeling door te maken. Volwassenen die tijdig behandeld zijn kunnen een
normaal leven leiden. Ook bij familieleden die mogelijk dezelfde genetische aandoening hebben maar
waarbij de ziekte zich nog niet heeft geopenbaard, zorgt het middel voor rust.
Wel heeft aHUS Nederland grote moeite met het bedrag dat de fabrikant vraagt voor het middel. Ook
heeft de organisatie moeite met het feit dat kosten meespelen in het zoeken naar mogelijkheden om te
stoppen met het middel, terwijl dit onzekerheid bij de patiënt met zich mee kan brengen.
De NVN hoort weinig klachten over bijwerkingen. Alleen op de dag waarop de infusie plaatsvindt kan er
vermoeidheid of een grieperig gevoel optreden. Dat is na ongeveer een dag over. Het regelmatige ziekenhuisbezoek voor het verkrijgen van het middel zou geen probleem zijn voor patiënten.
De NVN heeft zich in het verleden hard gemaakt voor thuistoediening. Bij PNH is er thuistoediening van
het medicijn. Dit leek de patiëntorganisatie voor aHUS ook wenselijk. Alleen toen er besloten werd om
met intervalverlenging te werken werd dit voor patiënten minder urgent. De NVN heeft een informele
raadpleging gehouden onder patiënten. Hieruit bleek dat er geen grote vraag meer was naar thuistoediening.

PROMS
Het ZonMw project Meetbaar maken van patiëntgerapporteerde ervaringen met dure geneesmiddelen was gericht
op ervaringen van patiënten met de werking van het middel, bijwerkingen en gebruiksgemak. In dit
project is hiervoor samen met artsen en patiëntorganisaties een vragenlijst ontwikkeld die deze ervaringen in kaart brengt. Deze vragenlijst heet de Patiënt Ervaringen en Satisfactie met Medicatie (PESaM).
Het project had een looptijd van 2014-2017.
Deze vragenlijst is ontwikkeld voor:
• pirfenidon en nintedanib voor patiënten met idiopatische longfibrose;
• eculizumab voor patiënten met aHUS
De PESaM wordt ingezet binnen de CUREiHUS studie. Bij het sluiten van de studie zullen de gegevens die
hieruit voortkomen geanalyseerd worden. Vervolgens zal besloten worden hoe de PESaM het beste kan
worden ingezet in de toekomst.
In hoofdstuk 4 beschrijven we hoe artsen de PESaM inzetten bij IPF.
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2.6

Europese en internationale samenwerking
European Reference Network for Rare Kidney Diseases (ERKnet)
European Reference Network for Rare Kidney Diseases (ERKnet) is voor aHUS de relevante European
Reference Network. Het netwerk is opgedeeld in werkgroepen die elk gaan over een eigen zeldzame
nieraandoening. Binnen de werkgroep Trombotic microangiopaties (TMA) wordt aHUS besproken. Het
expertisecentrum levert één van de voorzitters van de werkgroep. Elke werkgroep wordt geleid door
minimaal twee artsen. Ook is aan elke werkgroep een patiëntvertegenwoordiger verbonden. Binnen de
werkgroep worden ingewikkelde cases besproken en artsen geven regelmatig een lezing over een onderwerp waarin zij gespecialiseerd zijn.

Internationale aHUS conferentie
In november 2018 vindt het jaarlijkse congres plaats over aHUS voor internationale patiëntgroepen. Ook
enkele nefrologen sluiten hierbij aan. Eén dag van de conferentie is gereserveerd voor de Nederlandse
werkwijze, ook wel de Dutch approach genoemd. Volgens de NVN heerste er aanvankelijk in het buitenland veel onbegrip over de wijze waarop Nederland het middel inzet. Maar doordat de artsen van het
expertisecentrum de werkwijze regelmatig toelichten in het buitenland en er in de wetenschappelijk literatuur aandacht voor is, ontstaat er meer vertrouwen in de veiligheid van de werkwijze. Hierbij komt dat
de vergoeding van het medicijn in meerdere landen tot problemen leidt. Volgens de NVN komen er nu
ook in andere landen studies waarbij de mogelijkheden van stoppen, intervalverleningen, of het meten
van spiegels worden onderzocht. Als voorbeelden noemt de NVN Engeland, Frankrijk en Italië.

2.7

Toekomstige geneesmiddelen
Er loopt op dit moment een trial met een langwerkende vorm van eculizumab. Daarmee hoeven patiënten
minder vaak aan het infuus. Daarnaast wordt er gewerkt aan een biosimilar. Bij de indicatie PNH zijn er
meer ontwikkelingen gaande. Het is nog niet duidelijk of deze middelen ook effectief zijn voor aHUS.
Kortom, er zijn verschillende ontwikkelingen maar op de zeer korte termijn zijn er geen nieuwe middelen
te verwachten voor patiënten met aHUS. Eculizumab kan volgens het expertisecentrum niet eenvoudig
magistraal bereid worden.

2.8

Conclusie
Het expertisecentrum is samen met de academische centra goed op weg om de afspraken uit het arrangement in de praktijk te brengen. De indicatiecommissie wordt door de leden erg gewaardeerd. Deze
helpt hen bij het stellen van de juiste indicatie. De indicatiecommissie heeft ervoor gezorgd dat de indicatie
aHUS minder vaak wordt gesteld. Voor de patiënt is dit positief, deze is gebaat bij een juiste indicatie. Dit
leidt ook tot een kostenbesparing.
Het expertisecentrum is bij het in de praktijk brengen van het arrangement enkele obstakels tegengekomen. Ten eerste, bij het verzamelen van gegevens. Inmiddels hebben zeven van de acht centra hun
gegevens overgedragen aan het expertisecentrum voor het onderzoek. Het kunnen ontvangen van deze
gegevens heeft het expertisecentrum de nodige moeite gekost. Het expertisecentrum hoopt in de loop
van 2018 alle academische centra op te kunnen nemen in het onderzoek. Voor het vereenvoudigen van
dit proces noemt het expertisecentrum een betere wettelijke verankering.
Volgens het expertisecentrum is het onduidelijk of het advies van de indicatiecommissie door alle leden
wordt opgevolgd. Ook is het voor het expertisecentrum niet duidelijk of alle patiënten in de indicatiecommissie worden besproken. Met deze onduidelijkheid hangt nauw samen dat alle academische centra
het middel mogen voorschrijven. Het is voor het expertisecentrum niet inzichtelijk hoeveel eculizumab
wordt vergoed bij de indicatie aHUS. Alleen individuele zorgverzekeraars weten op dit moment met
zekerheid hoeveel eculizumab bij de indicatie aHUS er is vergoed.
Het expertisecentrum spreekt de vrees uit dat het ontbreken van inzicht in de daadwerkelijke macrokosten negatief van invloed is op de bepaling van de kosteneffectiviteit en daarmee wellicht de vergoeding. Als mogelijke oplossing noemt het expertisecentrum een betere controle door zorgverzekeraars.
18
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Deze zouden niet moeten vergoeden als een patiënt niet is voorgelegd aan de indicatiecommissie. Daarnaast zou ook hier een betere wettelijke verankering volgens het expertisecentrum een oplossing zijn.
Tot slot heeft het expertisecentrum moeite met het vinden van een onafhankelijke voorzitter voor de
indicatiecommissie.
Patiëntenorganisatie NVN voelde zich betroken bij het maken van de afspraken uit het arrangement.
Ondanks dat patiënten moeite hebben met de onzekerheid die komt kijken bij stoppen of intervalverlenging is er onder hen sprake van een grote bereidheid om mee te doen aan het onderzoek. Voor
patiënten is het van belang dat werkwijze uit het onderzoek zich bewijst.
Het principal clinician project is erop gericht om patiënten meer duidelijkheid te geven over wanneer zij
zich moeten melden met klachten na stoppen met het middel. Er zal een onderzoek plaatsvinden om
na te gaan op welke manier patiënten het beste ondersteund kunnen worden. aHUS Nederland heeft
aangegeven dat een thuistest waarmee op een simpele manier het volledige bloedbeeld getest kan
worden de patiënt ook meer zekerheid zou geven. Deze test is volgens de organisatie op dit moment in
ontwikkelfase.
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3

Geneesmiddelen bij MPS I, MPS II en
MPS VI: toepassing in de praktijk

3.1

Inleiding
In dit hoofdstuk staat de toepassing van de geneesmiddelen bij de ziekten MPS I, II en VI centraal. Het
schema hieronder geeft aan welk geneesmiddel hoort bij welke ziekte.
Wij hebben voor dit hoofdstuk interviews gehouden met:
• Centrum voor Lysosomale en Metabole ziekten van het Erasmus MC (MPS I, VI en II)
• Amsterdam Lysosome Center (‘Sphinx) van het Amsterdam UMC (MPS I)
• Patiëntenorganisatie VKS (MPS I, VI en II)
Weesgeneesmiddel stofnaam / merknaam ®

Indicatie

1. laronidase / Aldurazyme

MPS I

2. galsulfase / Naglazyme

MPS VI

3. idursulfase / Elaprase

MPS II

Factsheet
Laronidase (Aldurazyme ®)
Marktautorisatie in:
2003
Indicatie:
MPS I
Aantal gebruikers van het middel in 2016:
15
Vergoeding per verzekerde in 2016:
€ 334.000
Totaal vergoede bedrag in 2016:
€ 5.020.000
Galsulfase (Naglazyme ®)
Marktautorisatie in:
2006
Indicatie:
MPS VI
Aantal gebruikers van het middel in 2016:
14
Vergoeding per verzekerde in 2016:
€ 600.000
Totaal vergoede bedrag in 2016:
€ 8.400.000
Idursulfase (Elaprase ®)
Marktautorisatie in:
2007
Indicatie:
MPS II
Aantal gebruikers van het middel in 2016:
14
Vergoeding per verzekerde in 2016:
€ 594.000
Totaal vergoede bedrag in 2016:
€ 8.320.000
Voor MPS I zijn er twee expertisecentra: het Centrum voor Lysosomale en Metabole ziekten van het
Erasmus MC, en het Amsterdam Lysosome Center (‘Sphinx’) van het Amsterdam UMC. Daarnaast is bij
MPS I ook het UMC Utrecht betrokken. In dit UMC worden hematopoietische stamceltransplanties
verricht bij kinderen met het meest ernstige Hurler fenotype. Wat betreft MPS I gaan we in op de werkwijze van de expertisecentra van zowel het Erasmus MC als het Amsterdam UMC. Voor de behandeling
van MPS II en MPS VI is het Centrum voor Lysosomale en Metabole ziekten van het Erasmus MC het
landelijke expertisecentrum. MPS I, II en VI worden alleen in de bijbehorende expertisecentra
behandeld. Buiten deze expertisecentra worden de middelen niet voorgeschreven.
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Leeswijzer
In 3.2 geven we aan waarom het Zorginstituut geen beoordeling heeft gedaan. In 3.3 omschrijven we
de ziektebeelden. In 3.4 t/m 3.6 bespreken we de werkwijze van de expertisecentra. Bij MPS I gaan we
telkens apart in op de werkwijze van het expertisecentrum in Amsterdam en Rotterdam. In 3.7 gaan we
in op Europese samenwerking van de expertisecentra. In 3.8 schetsen we het perspectief van patiënten.
In 3.9 gaan we in op eventuele toekomstige geneesmiddelen. In 3.10 herhalen wij de meeste relevante
bevindingen uit het hoofdstuk.

3.2

Historie: rapporten van het Zorginstituut
In 2007 oordeelde de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) van het CVZ (nu Zorginstituut) dat
idursulfase bij mucopolysaccharidose II-patiënten ouder dan 5 jaar een therapeutische meerwaarde
had ten opzichte van geen enzymtherapie. Ten tijde van deze beoordeling waren geen gegevens bekend
over het effect bij jonge kinderen. In welke mate de behandeling een blijvend positief effect heeft op de
ontwikkeling van de ziekte en de overleving was nog niet duidelijk.
Door de komst van enkele dure weesgeneesmiddelen kwam het budget van bepaalde Universitair
Medische Centra (UMC’s) die patiënten met zeldzame aandoeningen behandelden flink onder druk te
staan met ongelijke of geen toegang tot deze weesgeneesmiddelen voor patiënten tot gevolg. Om die
reden werd in 2006 de beleidsregel weesgeneesmiddelen in het leven geroepen. Als een weesgeneesmiddel op deze lijst geplaatst werd dan werd een ziekenhuis voor het volledige bedrag gecompenseerd
en liep het geen financieel risico. Voor plaatsing op beleidsregel diende de effectiviteit van het weesgeneesmiddel aangetoond te zijn, er sprake te zijn van een minimaal kostenbeslag (minimaal 600.000
per individueel ziekenhuis) en er diende een vraagstelling doelmatigheidsonderzoek van voldoende
kwaliteit te zijn. De middelen idursulfase en galsulfase zijn in het kader van deze beleidsregel beoordeeld
(hieronder meer informatie). Laronidase is van voor deze tijd en niet door het College voor zorgverzekeringen (tegenwoordig Zorginstituut Nederland) beoordeeld.
De kosten voor behandeling met idursulfase werden ten tijde van de beoordeling in 2007 ingeschat op
€ 9.600.000,- per jaar. De CFH was van oordeel dat de vraagstelling doelmatigheidstoets voldoende was
uitgewerkt. Het CVZ adviseerde dan ook idursulfase op te nemen in de toenmalige beleidsregel weesgeneesmiddelen in academische ziekenhuizen. Het Erasmus Medisch Centrum heeft het t=4 doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd en in 2012 het eindverslag ingeleverd. In juni 2010 werden in Nederland
slechts 8 patiënten behandeld waarover slechts beperkt gegevens beschikbaar waren over bijvoorbeeld
kwaliteit van leven.
Eveneens in 2007 oordeelde de CFH dat galsulfase bij patiënten met mucopolysaccharidose VI een
therapeutische meerwaarde had. Mogelijk heeft galsulfase een positief effect op het beloop van de
aandoening, maar de gegevens over de werkzaamheid, effectiviteit en veiligheid waren nog beperkt.
De kosten voor behandeling met galsulfase bedroegen per jaar ca. € 3.600.000,- tot 4.800.000,-. Ook
hier oordeelde de CFH dat de vraagstelling doelmatigheidstoets voldoende was uitgewerkt. Het CVZ
adviseerde galsulfase op te nemen in de toenmalige beleidsregel weesgeneesmiddelen in academische
ziekenhuizen. Het Erasmus Medisch Centrum heeft het t=4 doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd en in
2012 het eindverslag ingeleverd. In juni 2010 werden in Nederlands slechts 10 patiënten behandeld waarover niet tot nauwelijks gegevens beschikbaar waren over bijvoorbeeld kwaliteit van leven.
In 2016 heeft het Zorginstituut geconstateerd dat de uitgevoerde uitkomstenonderzoeken in veel
gevallen niet of nauwelijks nieuwe informatie hebben opgeleverd. Vanuit het oogpunt van risicogericht
pakketbeheer hebben we bekeken voor welke dossiers het zinvol was om de t=4 dossiers te herbeoordelen. Vanwege het hoge macrobudget is toen alleen eculizumab voor de indicatie PNH geselecteerd.
Vanwege het beperkte macrobudget is in 2016 besloten niet over te gaan tot herbeoordeling van
idursulfase en galsulfase. Wel hebben we er toen voor gekozen deze middelen te selecteren voor de
monitor weesgeneesmiddelen mede door de zeer hoge kosten per patiënt per jaar, waarbij geëvalueerd
zou worden of deze gepast worden toegepast in de praktijk en welke waarborgen hiervoor zijn in21
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gebouwd. Deze monitor beschrijft deze bevindingen. Afhankelijk van de resultaten van deze evaluatie
zouden we bekijken of de inzet van één of meerdere instrumenten (bijv. afsluiten weesgeneesmiddelen-arrangement, herbeoordelen of aansturen op een prijsarrangement of combinaties daarvan)
is aangewezen.

3.3

Omschrijving ziektebeelden
Patiënten met MPS I, II en VI hebben een tekort aan een specifiek enzym (per MPS type verschillend) dat
bepaalde stoffen (glucosaminoglycanen (GAG’s)) in het lichaam moet afbreken. Hierdoor ontstaat er een
stapeling van GAG’s. MPS I, II en VI zijn lysosomale stapelingsziekten. Alhoewel de ziektebeelden overeenkomsten vertonen, kent elk ziektebeeld zijn eigen specifieke klinische kenmerken.

Ziektebeeld MPS I
Patiënten met MPS I hebben een tekort aan het enzym alfa–L-iduronidase. Vrijwel alle patiënten krijgen
te maken met:
• skelet- en gewrichtsafwijkingen (dysostosis multiplex);
• grove gelaatstrekken;
• longproblematiek met slaapapneu en frequente infecties;
• hartklepafwijkingen;
• vergrote lever en milt;
• lies- en/of navelbreuken;
• corneal clouding en andere oogafwijkingen;
• gehoorverlies;
• carpaal tunnel syndroom;
• compressie van het ruggenmerk (kan tot dwarslaesie leiden).
Het syndroom van Scheie is de mildste variant van de ziekte, waarbij de intellectuele capaciteiten veelal
normaal zijn. Bij het syndroom van Hurler zijn de lichamelijke klachten vaak ernstiger. Bij deze vorm is
ook het centraal zenuwstelsel betrokken en is er vaak hydrocefalus en zonder uitzondering cognitieve
beperking. Zonder behandeling (hematopoietische stamcel transplantatie) overlijden kinderen met
Hurler vaak al op jonge leeftijd. Het syndroom van Hurler-Scheie zit wat ernst betreft tussen de beide
syndromen in. 4 Van belang is dat veelal geen strikte fenotypische scheiding mogelijk is en de vormen dus
onderdeel uitmaken van een spectrum.

Ziektebeeld MPS II
MPS II wordt veroorzaakt door een gebrek aan activiteit van het enzym iduronaat 2-sulfatase. Omdat de
aandoening X-gebonden overerft zijn met name mannen aangedaan. De leeftijd waarop deze symptomen
tot uiting komen ligt meestal tussen de twee en de vier jaar, maar de ziekte wordt soms pas veel later
(op volwassen leeftijd) herkend. De mate waarin patiënten zijn aangedaan kan erg verschillen. De meest
ernstige vorm van MPS II (de neuronopathische vorm) gaat gepaard met een snel toenemende vorm van
verstandelijke achteruitgang startend vanaf het tweede tot vijfde levensjaar. De meeste
kinderen met deze ernstige vorm overlijden voor het vijftiende levensjaar.
De niet neuronopathische vorm van MPS II is een trager verlopende vorm waarbij verstandelijke achteruitgang niet of in beperkte mate optreedt maar de lichamelijke beperkingen kunnen zeer ernstig zijn. De
levensverwachting van deze patiënten is hoger dan van de neuronopathische patiënten. Deze patiënten
bereiken de volwassen leeftijd en een enkeling bereikt een leeftijd van 50 jaar. Net als bij MPS I manifesteert de aandoening zich in verschillende weefsels en organen.

4 https://www.erasmusmc.nl/lysosomale_metabole_ziekten/2540788/2542092/mps-1
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Patiënten krijgen in meer of mindere mate te maken met:
• skelet- en gewrichtsafwijkingen (dysostosis multiplex);
• grove gelaatstrekken;
• longproblematiek met slaapapneu en frequente infecties, ook kan de luchtpijp erg slap worden
waardoor ademhalen moeilijk is;
• hartklepafwijkingen;
• vergrote lever en milt;
• lies- en/of navelbreuken;
• oogafwijkingen (maar geen corneal clouding);
• gehoorverlies;
• carpaal tunnel syndroom;
• hydrocefalus;
• compressie van het ruggenmerk (kan tot dwarslaesie leiden).

Ziektebeeld MPS VI
Bij MPS VI bestaat een tekort aan het enzym N-acetylgalactosamine 4-sulfatase, ofwel arylsulfatase B. De
mate waarin patiënten aangedaan zijn en de progressie van de ziekte verschillen sterk tussen patiënten.
Er zijn patiënten bekend waarbij in het eerste levensjaar al duidelijke symptomen aanwezig waren. Ook
zijn er patiënten met een langzamer ziektebeloop van tientallen jaren. Zowel de snelle als de langzame
progressieve vormen van de ziekte kunnen tot ernstig functieverlies leiden en hebben grote invloed op
het leven van patiënten. Bij MPS VI is er geen sprake van stapeling van GAG’s in de hersenen. Patiënten
zijn daarom meestal verstandelijk normaal.
Patiënten met de meest progressieve vorm van de ziekte hebben te maken met:
• een verminderde groei;
• skelet- en gewrichtsafwijkingen (dystosis multiplex);
• grove gelaatstrekken;
• longproblematiek met slaapapneu en frequente infecties. Ook kan de luchtpijp erg slap worden
waardoor ademhalen moeilijk is;
• hartklepafwijkingen;
• vergrote lever en milt;
• corneal clouding en andere oogafwijkingen;
• hydrocefalus;
• compressie van het ruggenmerg (kan tot dwarslaesie leiden).
Patiënten met MPS VI hebben meer dan de ander hier beschreven vormen van MPS (MPS I en II) last
van artrose en dysplasie van de heup. Dit leidt tot ernstige pijnklachten en vaak al op jonge leeftijd tot
ernstige mobiliteitsproblemen.

3.4

Indicatiecommissies
Indicatiecommissie MPS I, MPS II en MPS VI van het expertisecentrum van het Erasmus MC
Het Centrum voor Lysosomale en Metabole ziekten van het Erasmus MC werkt met een formele
indicatiecommissie. De indicatiecommissie bestaat sinds 2007 / 2008. De commissie werd officieel
ingesteld door de Raad van Bestuur van het Erasmus MC toen de minister van VWS het ziekenhuis
aanwees als expertisecentrum voor de toepassing van enzymvervangingstherapie (ook wel ERT). Door
de jaren heen is de indicatiecommissie steeds verder geprofessionaliseerd. Alle patiënten die binnen het
Erasmus MC enzymvervangingstherapie ontvangen worden besproken door de indicatiecommissie. De
toepassing van de behandeling van MPS I binnen het Erasmus MC vindt plaats sinds 2003 en van MPS II
en MPS VI sinds 2007.
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De doelen van de indicatiecommissie luiden als volgt:
• beoordelen of patiënten in aanmerking komen voor enzymvervangingstherapie;
• monitoren van individuele behandeleffecten op basis van evaluatieparameters uit het
onderzoeksprotocol;
• formuleren van behandeldoelen;
• het aanscherpen van start- en stopcriteria op basis van verkregen resultaten en peer reviewed
internationale publicaties.
De indicatiecommissie komt vier tot zes keer per jaar bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten beoordeelt de
commissie de indicatie voor therapie van nieuwe patiënten aan de hand van de start- en stopcriteria. Ook
beoordeelt de indicatiecommissie het effect van de therapie bij andere patiënten.
De indicatiecommissie bestaat uit leden van het multidisciplinaire team van het centrum van lysosomale
en metabole ziekten en overige leden. De indicatiecommissie omvat de volgende leden:
• drie metabole kinderartsen;
• een algemeen kinderarts;
• vier neurologen;
• een metabool internist;
• een epidemioloog;
• een moleculair bioloog;
• een ziekenhuisapotheker;
• een ethicus;
• een onafhankelijke externe voorzitter.
Met het oog op de privacy van patiënten is besloten om af te zien van deelname van een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraars.
In de periode 2015-2016 zijn ongeveer acht patiënten met MPS type I, II of VI gestart met enzymvervangingstherapie nadat zij besproken zijn door de indicatiecommissie. Per jaar presenteren zich gemiddeld
twee tot drie nieuwe patiënten. Volgens het expertisecentrum is er sprake van een redelijke stabilisatie
van de behandelde patiëntpopulatie omdat bij sommige patiënten besloten wordt om te stoppen met de
enzymvervangingstherapie.
Het expertisecentrum kenmerkt de indicatiecommissie met een externe onafhankelijke voorzitter, een
ethicus, artsen en overige leden die niet direct betrokken zijn bij de behandeling, als instrumenteel om
tot een zorgvuldige afweging te komen.

Indicatiecommissie MPS I van het expertisecentrum van het Amsterdam UMC
Ook het expertisecentrum van het Amsterdam UMC werkt met een formele indicatiecommissie. Deze
bestaat uit de volgende acht leden:
• een longarts;
• een cardioloog;
• twee internisten;
• een revalidatiearts;
• twee kinderartsen;
• een orthopeed.
De indicatiecommissie voor MPS I komt, gezien de zeer lage prevalentie van de aandoening, ad hoc bij
elkaar. Gemiddeld één keer per twee jaar. Daarnaast bespreekt deze commissie ook de indicatie voor de
behandeling bij andere MPS patiënten waarvoor het Amsterdam UMC verantwoordelijk is. Dit zijn de
MPS typen III en IV. Hierdoor ligt de vergaderfrequentie wat MPS in bredere zin betreft hoger, namelijk
vier keer per jaar.
Jaarlijks worden er ongeveer vijf nieuwe patiënten besproken, waarvan één nieuwe MPS patiënt. De geboorteprevalentie van MPS I is ongeveer 1:100.000 pasgeborenen. Omdat slechts een zeer klein deel van
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de nieuwe MPS I patiënten in aanmerking komt voor behandeling met laronidase (ERT) begint ongeveer
één patiënt per zes jaar met deze behandeling.
De commissie komt bij elkaar om één of een combinatie van de volgende redenen:
• er is een nieuwe patiënt aangemeld bij het expertisecentrum,
• er doen zich problemen voor in de behandeling van een bestaande patiënt,
• het stoppen met de behandeling van een patiënt wordt overwogen,
• het evalueren van de start- en stopcriteria in het algemeen.

3.5

Start- en stopcriteria
Start- en stopcriteria MPS I, MPS II en MPS VI van het expertisecentrum van het Erasmus MC
Bij de implementatie van enzymvervangingstherapie voor MPS I, II en VI in Nederland heeft de indicatiecommissie van het expertisecentrum start- en stopcriteria geformuleerd. Deze zijn vastgelegd in
een door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het Erasmus MC goedgekeurd follow-up
protocol. De patiëntvereniging Vereniging voor Kinderen met Stofwisselingsziekten (VKS) was betrokken
bij de ontwikkeling van de start- en stopcriteria op het gebied van MPS II en VI.
De start- en stopcriteria zijn gebaseerd op de gestandaardiseerde follow-up gegevens vastgelegd in
data registers gecombineerd met wetenschappelijke literatuur en expert opinion. De criteria worden op
regelmatige basis geëvalueerd binnen de indicatiecommissie. Evaluaties worden gedaan aan de hand
van de uitkomsten van lange termijn follow-up onderzoek dat plaatsvindt in het Erasmus MC en data uit
internationale samenwerking peer reviewed literatuur. Over de jaren zijn de start- en stopcriteria aangescherpt op basis van voortschrijdend inzicht.
Het expertisecentrum geeft aan dat bij de beslissing om bij een nieuwe patiënt te starten met enzymvervangingstherapie diens basisconditie en de verwachtingen rondom de mentale ontwikkeling een
belangrijke rol spelen. Soms wordt afgezien van starten omdat de patiënt te mild is aangedaan, of juist
omdat hij / zij al te ernstig is aangedaan. De beslissing om te stoppen met de therapie wordt gebaseerd
op een kritische evaluatie van het welbevinden van de patiënt.

Start- en stopcriteria MPS I van het expertisecentrum van het Amsterdam UMC
Het expertisecentrum van het Amsterdam UMC werkt ook met eigen start- en stopcriteria voor MPS I.
Deze zijn vastgelegd in een behandelprotocol. De start- en stopcriteria zijn opgesteld door de indicatiecommissie. De indicatiecommissie wijkt niet af van de criteria. De commissie komt bij elkaar als er
nieuwe onderzoeken zijn of nieuwe ervaring van de artsen. Dan bespreekt de commissie wat dit betekent
voor de criteria.
Bij een wijziging van de criteria zorgt dit meestal voor striktere criteria. De evaluatie wordt gedaan op
basis van literatuur, de ervaring van de artsen en naar aanleiding van uitkomsten van door het AMC
geïnitieerde internationale consensusbijeenkomsten. Zo werd onder leiding van het AMC in 2011 internationale consensus bereikt op het gebied van de indicatie voor beenmergtransplantatie en gebruik van
enzymtherapie. 5
Het expertisecentrum gaf aan dat starten met het middel laronidase vrijwel altijd geaccepteerd wordt
door de patiënt ook omdat deze behandeling hoop geeft. Stoppen met het middel ligt vaak veel complexer. Stoppen gaat spelen als de patiënt in een dermate slechte conditie verkeert dat doorbehandelen
niet meer bijdraagt aan de kwaliteit van leven. In dat geval wordt langzaamaan toegewerkt naar stoppen.
Logischerwijs vergt deze fase meer begeleiding. Het feit dat er ook stopcriteria zijn wordt direct besproken
tijdens de indicatiestelling voor het starten van een behandeling. Bijwerkingen van het middel zijn gering
en vormen in de praktijk geen aanleiding om te stoppen.
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21831279
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Het Amsterdam UMC behandelt sinds 2003 / 2004 patiënten met het middel. Een kleine tien jaar later
werden de start- stopcriteria geformuleerd en een indicatiecommissie ingesteld. De vergoedingsdiscussie
rondom de middelen bij de ziekten van Pompe en Fabry was hiervoor een belangrijke aanleiding.

3.6

Registers
Register MPS I, MPS II en MPS VI van het expertisecentrum van het Erasmus MC
In het expertisecentrum van het Erasmus MC worden alle patiënten met MPS I, II en VI sinds de introductie van ERT klinisch gevolgd op basis van een gestandaardiseerd protocol. De uitkomsten van de
assessments worden vastgelegd in het register van het expertisecentrum. Hierbij moet worden gedacht
aan assessments als:
• klinische assessments door de arts;
• neurologisch en neuropsychologisch onderzoek;
• vaststellen van de bewegingsmogelijkheden van de gewrichten en loopafstand door fysiotherapeut;
• patiënt gerapporteerde uitkomstmaten;
• longfunctie;
• echo’s van het hart;
• foto’s van de botten en andere beeldvorming;
• laboratoriumuitslagen;
• drug accountability door de apotheek.
Deze data leveren een bijdrage aan het onderzoek naar de lange termijn uitkomsten van behandeling
en worden daarnaast gebruikt als onderdeel van de klinisch zorg. Zie voor meer informatie hierover
paragraaf 5.4 van de monitor 2017. Volgens het expertisecentrum is voor het vullen van het follow-up
protocol externe en onafhankelijke financiering gewenst.
Het expertisecentrum ziet het register van de fabrikant als een manier om internationale data samen
te brengen en vindt dit van groot belang bij zeldzame ziekten. Voor MPS II en VI levert het centrum een
bijdrage aan deze registers maar voor MPS I niet meer. Wel heeft het expertisecentrum twijfel over de
kwaliteit van de data die in deze registers verzameld worden. Daarom heeft het centrum aangegeven te
investeren in:
• gestandaardiseerd door de METC van het Erasmus MC goedgekeurd follow-up onderzoek;
• onafhankelijke analyse van data van de patiënten behandeld binnen het Erasmus MC ;
• dataverzameling (focussed data collection) verkregen via directe internationale samenwerking, in
onderstaande alinea staan hiervan voorbeelden.
Voorbeelden van deze directe internationale samenwerking zijn de MPS under five study (startdatum
2004) en de meer recente studie Long-term outcomes of systematic therapies for Hurler syndrome: an international
multicenter comparison. Binnen deze studie werkte het expertisecentrum samen met ziekenhuizen uit onder
andere de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland. De resultaten van deze laatste studie werden gepubliceerd in 2018 in Genetics in Medicine. Deze studie bevestigde onder andere de huidige inzichten dat
indien mogelijk voor MPS I Hurler patiënten hematopoïetische stamceltransplantatie (HSCT) de aangewezen therapie is.

Register MPS I van het expertisecentrum van het Amsterdam UMC
Ook het Amsterdam Lysosome Center houdt de voortgang van patiënten bij in een eigen register. Hierin
staan de medische effecten van de behandeling. Zoals loopafstand, hart- en longfunctie en MRI van de
hersenen en neurologisch onderzoek. Deze tests zijn onderdeel van een jaarlijkse evaluatie van de
patiënt. Kwaliteit van leven gegevens verzamelt het Amsterdam UMC hierin ook.
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Het voornaamste doel van het register is bijhouden hoe het gaat met de patiënt. Daarnaast vloeien uit
het register inzichten in de mogelijkheden en beperkingen van de behandeling. Deze bepalen weer deels
de aanscherping van de start- en stopcriteria. Het expertisecentrum kan op basis van het eigen register
geen evidence based generieke uitspraken doen over de werking van het middel. De patiëntengroep is
hiervoor te klein en varieert in leeftijd en ernst van de aandoening.
Het Amsterdam Lysosome Center stopte eind 2018 met deelname aan de internationale MPS I registry.
Dit is het register van fabrikant Sanofi Genzyme. De kwaliteit van de gegevens uit het register wordt door
het expertisecentrum als te laag beoordeeld. Volgens het expertisecentrum is de kwaliteit laag omdat
deelname vrijwillig is en de controle op de volledigheid en kwaliteit van de gegevens beperkt mogelijk is.
Het expertisecentrum verwacht niet dat hierin in de toekomst verbetering komt.
Het Amsterdam UMC deelt gegevens met het Royal Manchester Children’s Hospital. Dit ziekenhuis behandelt
wereldwijd de meeste MPS I patiënten. De ziekenhuizen voeren gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek
uit en publiceren gezamenlijk. Hierbij worden de patiënten van beide ziekenhuizen samengevoegd om
meer generieke uitspraken te kunnen doen. Deze internationale samenwerking heeft geresulteerd in
verschillende wetenschappelijke publicaties over indicatiestelling (zie eerder) maar ook over de beperkingen
van de behandeling bij MPS I. 6
Het expertisecentrum van het Amsterdam UMC verzamelt PROMS via KLIK7. KLIK is een methode om in
kaart te brengen hoe het gaat met de patiënt met betrekking tot de kwaliteit van leven, algemene dagelijkse levensverrichtingen en school / werk. Op KLIK vullen patiënten vanuit huis een vragenlijst in over
hun dagelijkse leven. Vervolgens bespreekt de arts de antwoorden van de patiënt in de spreekkamer. Het
expertisecentrum ervaart KLIK als uiterst nuttig voor het bijhouden van de gezondheidstoestand van de
patiënt.

Samenwerking tussen Erasmus MC en Amsterdam UMC op het gebied van MPS I
De centra delen geen registergegevens en er is alleen een ad hoc samenwerking. Beide centra werken
samen met het UMC Utrecht. Volgens beide expertisecentra is het geen goede beslissing geweest om
de zorg en behandeling voor MPS I te verdelen over twee expertisecentra. Dit zorgt voor versnippering.
Vooral omdat het UMC Utrecht hier nog bijkomt voor de stamceltransplantaties.
Inmiddels valt dit bijna niet meer te veranderen, aldus de centra. Patiënten zouden teveel gewend zijn
aan hun vaste arts en beide centra zijn erkend als expertisecentrum. Dit toont volgens de expertisecentra
aan hoe belangrijk het is om vanaf de start alles goed te regelen voor de patiënt. De centra hebben met
het UMC Utrecht een intensievere samenwerking rondom stamceltransplantaties. Ook op het gebied van
wetenschappelijk onderzoek en de verbetering van de voorbereiding van de transplantatie en de nazorg.
De intensievere samenwerking komt vooral voort uit het feit dat het belangrijk is dat een patiënt met
het MPS I-Hurler fenotype zo snel mogelijk verwezen wordt na diagnose. Bij patiënten met MPS II en VI
speelt de transplantatie niet of in zeer beperkte mate.
Een patiënt komt meestal niet direct terecht bij het expertisecentrum. Een andere arts verwijst de patiënt
naar het expertisecentrum van het Amsterdam UMC of het Erasmus MC. De keuze is geografisch of preferentieel ingegeven.

3.7

Europese samenwerking
Europese samenwerking door het expertisecentrum van het Erasmus MC
Het Centrum voor Lysosomale en Metabole ziekten onderschrijft het belang van internationale samenwerking. Het expertisecentrum is aangesloten bij het European Reference Network for Hereditary
6 Voor een aantal voorbeelden, zie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25467058, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25887468, https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/24088413.
7 https://www.hetklikt.nu/
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Metabolic Disorders (MetabERN). Hieraan zijn 69 ziekenhuizen gedefinieerd als health care providers
verbonden, uit 18 Europese landen. Patiëntorganisaties zijn hierin eveneens vertegenwoordigd. Het
hoofd van het expertisecentrum van het Erasmus MC is één van de vice coordinators binnen dit netwerk
en de voorzitter van het Subnetwork for lysosomal storage disorders van MetabERN.
Eén van de initiatieven binnen MetabERN om internationale samenwerking uit te breiden is een elektronisch platform waarbinnen internationale collega’s individuele patiënten kunnen bespreken. Dit biedt
artsen de kans om complexe vraagstukken ten aanzien van enzymvervangingstherapie te bespreken. In
november 2018 vindt er een bijeenkomst van het subnetwerk plaats in Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst zal onder andere het uniformeren van Europese start- en stopcriteria worden besproken.
Zie 3.6 voor voorbeelden van internationale studies waaraan het expertisecentrum heeft deelgenomen.

Europese samenwerking en het expertisecentrum van het Amsterdam UMC
In 3.6 is de samenwerking tussen het expertisecentrum van het Amsterdam UMC en Royal Manchester
Children’s Hospital reeds genoemd. Daarnaast is het expertisecentrum verbonden aan MetabERN.
Het expertisecentrum zou graag zien dat er in de toekomst een intensievere samenwerking binnen
MetabERN ontstaat. Vooral om te voorzien in registers met kwalitatief goede en onafhankelijke financiering. Het gebrek aan kwalitatief goede data bij MPS I werkt volgens het expertisecentrum op dit
moment door in de literatuur. Grotere registerstudies zijn ondersteund door de farmaceutische industrie
en bevat veelal incomplete of kwalitatief matige gegevens. Onafhankelijke studies worden beperkt door
een laag aantal patiënten. Het vrijwillige karakter van de huidige gegevensverzameling ziet het expertisecentrum als een belangrijk onderdeel van het probleem.
Volgens het expertisecentrum is het vooral van belang om goede Europese registers op te zetten voor
weesziekten met een langzame progressie en een grillig beloop. Hiervoor is effectiviteitsdata van groot
belang en deze ontbreekt nu. Voor welke patiënt werkt het middel wel en voor welke niet? Een onafhankelijk register met hoog kwalitatieve data is een vereiste om hierover generieke uitspraken te kunnen
doen. De patiëntengroep van Nederland alleen is te klein.
De oplossing zou volgens het expertisecentrum kunnen liggen in het inrichten van een internationaal
onafhankelijk register, al dan niet aangesloten bij MetabERN. Al bevindt dit samenwerkingsverband zich
nog in de opstartfase. Belangrijke waarborgen voor het slagen van een dergelijk register zijn volgens het
expertisecentrum:
• het verzamelen en delen van kwalitatief goede gegevens wordt verplicht gesteld aan artsen die een
duur weesgeneesmiddel voorschrijven;
• het register krijgt kwalitatief gezien het karakter van een post-marketing trial;
• artsen krijgen ondersteuning voor het vullen van het register;
• de financiering van het register is onafhankelijk en Europees.

3.8

Perspectief patiënten
De VKS ziet de expertisecentra als een grote toegevoegde waarde bij zeldzame ziekten. De patiëntorganisatie was betrokken bij het opstellen van de start- en stopcriteria voor MPS II en VI via het Erasmus
MC. De indicatiecommissie past de criteria volgens de VKS zorgvuldig toe. Bij het instellen van de indicatiecommissie heeft de VKS aangegeven niet betrokken te willen zijn bij de beoordeling van individuele
patiënten. Het wil wel betrokken zijn bij het opstellen van de start- en stopcriteria en eventuele wijzigingen
hiervan in de toekomst. De VKS was niet betrokken bij het opstellen van de start- en stopcriteria voor
MPS I. Deze doorliepen een ander traject dan MPS II en VI en zijn alleen door de professionals opgesteld.
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De keuze voor twee expertisecentra bij MPS I heeft volgens de patiëntorganisatie niet goed uitgepakt.
Hierbij wijst de VKS op de geringe samenwerking tussen de expertisecentra en het UMC Utrecht dat hier
nog bijkomt . En dat terwijl er op dit moment slechts zestien patiënten met het middel worden
behandeld. Deze situatie heeft volgens de VKS een negatieve impact op de follow-up van patiënten.
Een belangrijk kritiekpunt van de VKS over de registers van de fabrikant is dat patiënten niet zijn
vertegenwoordigd in de registryboards van deze middelen. De VKS heeft hiervoor gepleit bij de industrie
maar dit was zonder succes. Daarnaast is de VKS kritisch over de kwaliteit van de data die in deze
registers worden verzameld. De VKS zegt hierover het volgende: ‘In de loop van de tijd is duidelijk vast komen
te staan dat de registers die in feite voor de industrie verplicht zijn voor de evaluatie van hun middel, niet veel extra informatie geven over de real life value van een geneesmiddel. Dat wil dan niet zeggen dat die toegevoegde waarde er niet is.’
Over de uitkomsten van onderzoeken die gepubliceerd worden op basis van deze registers zegt de VKS het
volgende: ‘Er worden met regelmaat artikelen gepubliceerd met data uit de registers. Probleem is dat die niet veel toevoegen aan wat we al weten. Vaak worden hierin alleen de uitkomsten bevestigd die al in klinische trials gehaald waren’.

De patiëntenorganisatie over de middelen
Bij MPS II zijn er twee vormen, een vorm waarbij de hersenen ook zijn aangedaan en een mildere vorm
waarbij dat niet het geval is. Met name kinderen kunnen verstandelijk te slecht zijn om door te gaan met
de behandeling. Het middel zorgt ervoor dat de kwaliteit van leven omhoog gaat en patiënten leven
langer. Wel wordt op een gegeven moment de ziekte te overheersend, waardoor het cognitief vermogen
niet meer aanwezig is.

Europese samenwerking van patiëntorganisaties
De patiëntorganisatie werkt samen met andere internationale patiëntorganisaties binnen de MPS Europe
GGmbh. Dit netwerk bestaat uit zelfstandige patiëntgroepen die in hun land alle MPS patiënten en subtypen vertegenwoordigen. Het netwerk verzamelt en deelt informatie over de volgende onderwerpen:
• aantallen patiënten die behandeld worden met één van de bijbehorende middelen;
• voedingsproblemen;
• awareness campagnes;
• het bevorderen van tijdige diagnostiek;
• overleg met de farmaceutische industrie;
• nieuwe wetenschappelijke inzichten.

3.9

Toekomstige geneesmiddelen
Het expertisecentrum van het Amsterdam UMC heeft aangegeven dat de effectiviteit van het middel
laronidase beperkingen kent. Het expertisecentrum van het Erasmus MC onderschrijft dit en geeft aan
dat hetzelfde geldt voor de middelen bij MPS II en VI. Er is volgens de centra een meerwaarde boven geen
behandeling maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Vooral op het gebied van skeletproblemen,
hartklepproblemen en tracheaproblemen zijn de middelen volgens de expertisecentra beperkt effectief.
Dit zijn belangrijke aspecten van de ziekte.
Ondanks dat de middelen al langere tijd op de markt zijn komt de concurrentie beperkt op gang.
Daarnaast is er geen sprake van een daling van de prijs. Wel komen er mogelijk in de verdere toekomst
gentherapieën en / of ontstekingsremmende middelen beschikbaar. Hieronder geven wij per aandoening
weer welke nieuwe ontwikkelingen te verwachten zijn. Registratie lijkt echter nog ver weg.
Op het gebied van MPS I zijn er momenteel twee fase I studies. Een met SB-318 (een intraveneuze ZInc
Finger Nuclease dat een IDUA gene copy moet inbouwen in het albumine locus van hepatocyten) en één
met RGX-111 gentherapie dat een functioneel IDUA gen naar het centraal zenuwstelsel moet brengen.
Verder is er een kleine fase II trial geweest met het ontstekingsremmende middel pentosan polysulfaat
(Hennerman et al 2016).
Er zijn momenteel twee trials gaande op het gebied van MPS II. Recent is een fase I/II trial met RGX121 (Recombinant adeno-associated virus serotype 9 capsid containing human iduronate-2-sulfatase
expression cassette) gestart en er loopt een fase I trial met SB-913 een intraveneuze ZInc Finger Nuclease
29

Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2018 | 12 november 2018 | Definitief

dat een IDS gene copy moet inbouwen in het albumine locus van hepatocyten. Een onderzoek naar een
nieuw middel (SHP609, idursulfase intrathecaal) is eind 2017 na fase III helaas beëindigd. De primaire
klinische eindpunten in neurologisch functioneren werden niet behaald. Het is onduidelijk of de ontwikkeling van dit middel verder gaat vanwege een overname die nu gaande is. Verdere ontwikkeling ligt
volgens de patiëntenvereniging niet voor de hand.
Op het gebied van MPS VI is een fase I studie gaande. Dit is de MeuSIX studie en deze wordt gefinancierd
via de Seventh EU framework program. Binnen deze studie staat de werkzaamheid en veiligheid van gentherapie met een AAV8 vector die in de lever het ARSB gen moet inbouwen centraal. Deze studie is reeds
aangestipt in paragraaf 3.7. Het Erasmus MC participeert in deze internationale AAV gentherapie trial en
is momenteel in afwachting van goedkeuring door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
(CCMO).

3.10

Conclusie
De expertisecentra werken met een indicatiecommissie, start- en stopcriteria en registers. Dit is positief
en komt daarmee grotendeels overeen met de werkwijze van een arrangement. Twee expertisecentra
mogen het middel voorschrijven. Een verschil met een arrangement is dat er afspraken zouden zijn
gemaakt over samenwerking tussen de centra. Zowel wat betreft start- en stopcriteria en het register. De
samenwerking tussen beide centra is op dit gebied momenteel minimaal en moet naar de mening van
het Zorginstituut verbeteren. Dit met het oog op gepast gebruik van zorg. Verder is er bij MPS I ruimte
voor verbetering op het gebied van patiëntparticipatie. Het werken met een indicatiecommissie wordt bij
deze ziektebeelden gewaardeerd.
Door zowel de patiëntenorganisatie als de expertisecentra is aangegeven dat het werken met twee
expertisecentra niet ideaal is. Zeker niet voor zo een kleine patiëntengroep. Bij het aanwijzen van de
expertisecentra heeft de minister van VWS zich gebaseerd op het gezamenlijke advies van de VSOP
(koepelorganisatie in Nederland voor zeldzame en genetische aandoeningen) en de NFU. Als in de
toekomst bij een arrangement sprake is van meerdere expertisecentra zal het Zorginstituut afspraken
maken over het waarborgen van de samenwerking.
De manier waarop registers op dit moment georganiseerd zijn kan sterk verbeterd worden. Volgens de
expertisecentra is het belangrijk dat er op dit gebied de komende jaren veel verbetering komt. Dit met
het oog op het verzamelen van gegevens van betere kwaliteit zodat de waarde van een weesgeneesmiddel beter inzichtelijk wordt. Volgens de expertisecentra is onafhankelijke financiering en Europese
samenwerking nodig om op de lange termijn weesgeneesmiddelen betaalbaar te houden.
Volgens de expertisecentra is de werking van de middelen tegen MPS I, II en VI niet ideaal. Er is volgens
de centra wel sprake van een meerwaarde boven geen behandeling maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Er is sprake van beperkte concurrentie van nieuwe geneesmiddelen op dit gebied. In de verdere
toekomst komen er mogelijk gentherapieën en / of ontstekingsremmende middelen beschikbaar.
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4

Pirfenidon en nintedanib bij IPF:
toepassing in de praktijk

4.1

Inleiding
Wij hebben voor dit hoofdstuk interviews gehouden met:
• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), in dit hoofdstuk ook wel
aangeduid als de beroepsvereniging;
• Longfonds.
Daarnaast hebben we via het Longfonds informatie opgehaald bij de Longfibrosepatiëntverenging.

Factsheet
Pirfenidon (Esbriet ®)
Marktautorisatie
2011
Aantal gebruikers van het middel in 2016:
378
Vergoeding per verzekerde in 2016:
€ 18.000
Totaal vergoede bedrag in 2016:
€ 6.920.000
Nintedanib (Ofev ®)
Marktautorisatie:
2015
Aantal gebruikers van het middel in 2016:
360
Vergoeding per verzekerde in 2016:
€ 16.000
Totaal vergoede bedrag in 2016:
€ 5.910.000
Door de prijsafspraken die de minister heeft gemaakt voor deze middelen liggen de kosten in de praktijk
lager. De prijsafspraken liepen tot 31 december 2017.
Het middel nintedanib wordt ook ingezet bij een oncologische indicatie. In de getallen hierboven zijn
deze patiëntaantallen niet meegenomen. Hiertoe zijn alleen de extramurale declaraties onder stofnaam
nintedanib én merknaam Ofev ® (het weesgeneesmiddel voor indicatie IPF) meegeteld; intramurale
add-on declaraties t/m 2016 voor nintedanib hebben wij beschouwd als declaraties betreffende middel
Vargatef ® voor de oncologische indicatie en zijn niet meegenomen.
Er zijn voor deze middelen meerdere expertisecentra. Aan elk expertisecentrum zijn één of meerdere
voorschrijvende ziekenhuizen verbonden. Het gaat om:
• Erasmus MC met als satelliet het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis;
• De combinatie St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein en UMC Utrecht met als satelliet het Martini
Ziekenhuis Groningen, het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en het Medisch Centrum Haaglanden
Den Haag;
• OLVG in Amsterdam met als satelliet het Isala Ziekenhuis Zwolle;
• Het Atrium ziekenhuis Heerlen in samenwerking met het Orbis Medisch Centrum Sittard. 8
Deze voorschrijvende ziekenhuizen overleggen met het expertisecentrum waaraan zij zijn verbonden.
In paragraaf 4.5 komt dit verder aan bod.

Leeswijzer
In dit hoofdstuk staat de toepassing van de geneesmiddelen pirfenidon en nintedanib bij IPF centraal.
In 4.1 schetsen we de manier waarop beide middelen toetraden tot het basispakket. In 4.2 geven we een
omschrijving van het ziektebeeld. In 4.3 gaan we in op de afspraken uit het IPF gepast gebruik arrangement. In 4.4 gaan we in op de toepassing van de afspraken in de praktijk. In 4.5 gaan we in op initiatieven
op het gebied van kwaliteit van zorg. In 4.6 komt het perspectief van patiënten op het gepast gebruik
8 Brief van ZIN aan de minister 27 februari 2014, onderwerp: voorwaardelijk toelatingsregime pirfenidon.
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arrangement aan bod. In 4.7 staat Europese en internationale samenwerkingen van zowel artsen als de
patiëntenorganisaties centraal. In 4.8 gaan we in op mogelijke alternatieve middelen in de toekomst. In
4.9 sluiten we af met een conclusie. Hierin herhalen wij de meeste relevante bevindingen uit het hoofdstuk.

4.2

Historie: rapport van het Zorginstituut en het sluiten van het prijs- en gepast gebruik
arrangement
In 2013 bracht het Zorginstituut het GVS-rapport over pirfenidon uit. In 2015 volgde het advies over
nintedanib. In beide gevallen was het advies van het Zorginstituut om gepast gebruik afspraken te maken
en een prijsarrangement af te sluiten. Dit vanwege een beperkt effect gecombineerd met aanzienlijke bijwerkingen en een grote mate van onzekerheid over de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten.
Beide adviezen werden overgenomen door de minister.
Destijds waren zowel het financiële arrangement als het gepast gebruik arrangement nieuw. Het prijsarrangement dat gesloten was voor pirfenidon liep van april 2014 tot 31 december 2017. Het prijsarrangement voor nintedanib liep van 1 november 2015 tot 31 december 2017. Het IPF gepast gebruik
arrangement is gesloten in 2014 en loopt nog. Dit gepast gebruik arrangement is een voorloper van de
weesgeneesmiddelen-arrangementen.

4.3

Omschrijving ziektebeeld
Idiopathische pulmonale fibrose (IPF) is een chronische, progressieve longziekte. De helft van de
patiënten overlijdt twee tot drie jaar na het stellen van de diagnose. De aandoening wordt gekenmerkt
door fibrose onder het oppervlak van de longblaasjes. Longfunctieonderzoek toont een verminderde
gaswisseling en een afname van het longvolume. De oorzaak van IPF is onbekend. De huidige hypothese
is dat er sprake is van een verstoord herstelproces na beschadiging van het alveolaire epitheel.
Patiënten met IPF hebben last van toenemende kortademigheid en hoesten. Deze symptomen nemen
toe gedurende het verloop van de ziekte met een afname in longfunctie en kwaliteit van leven, uiteindelijk gevolgd door overlijden. Het overlijden is meestal het directe gevolg van de IPF. Belangrijke andere
oorzaken zijn: coronarialijden, longembolie en longkanker. Het beloop verschilt per patiënt en is bij
diagnose vooraf moeilijk te voorspellen. Meestal is er sprake van geleidelijke progressie van de ziekte in
de loop van enkele jaren. Soms kan er ook sprake zijn van langdurige stabiliteit of juist een zeer snelle
achteruitgang.
De incidentie en prevalentie van IPF in Nederland zijn niet nauwkeurig bekend. Orphanet vermeldt in
2014 een prevalentie van 11,5 per 100.000. De ziekte komt 1,6 maal vaker voor bij mannen dan bij
vrouwen en vaker bij het toenemen van de leeftijd. De mediane leeftijd bij het stellen van de diagnose is
66 jaar (uitersten: 55-75).
Op grond van de beschikbare longitudinale studies kan geen harde uitspraak worden gedaan over de
mediane overleving. De vijfjaarsoverleving is 20%. 9

9 Farmacotherapeutisch rapport nintedanib (Ofev®) bij de behandeling van idiopathische pulmonale fibrose bij volwassenen uit 2015,
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2013/09/30/pirfenidon-esbriet-bij-lichte-tot-matige-idiopathische-pulmonale-fibrose
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4.4

De afspraken uit het IPF gepast gebruik arrangement
Indicatiecommissie / nationaal IPF expertpanel
Vanaf de start van het arrangement heette de indicatiecommissie het nationaal IPF expertpanel. Het IPF
gepast gebruik arrangement legt het volgende vast over dit panel:
• het bestaat uit drie experts van nationaal erkende ILD expertisecentra, namelijk het St. Antonius
Ziekenhuis Nieuwegein, Erasmus MC Rotterdam en het OLVG Amsterdam;
• aan het panel wordt een medisch adviseur van een zorgverzekeraar toegevoegd om het proces te
begeleiden en achteraf te kunnen toetsen;
• de medisch adviseur heeft geen stemrecht;
• bij onzekerheid ten aanzien van de IPF diagnose kan het oordeel van het panel worden gevraagd;
• bij ziekteprogressie tijdens de behandeling met pirfenidon of nintedanib moet het advies van het panel
worden gevraagd;
• wat betreft het starten en het stoppen met de middelen is het advies van het panel bindend;
• de panelleden beoordelen ieder individueel de casus en geven hun oordeel;
• de uiteindelijke besluitvorming rondom diagnose en / of therapie berust op een meerderheid van
stemmen;
• tegen de beslissing is geen beroep mogelijk;
• het voltallige panel vergadert tenminste iedere drie maanden over de in de voorafgaande periode
voorgelegde casuïstiek. 10

Start- en stopcriteria
De start- en stopcriteria staan beschreven in het IPF gepast gebruik arrangement. Artsen en patiënten
bleken in de praktijk veel moeite te hebben met het startcriterium. In paragraaf 4.4 gaan wij verder in op
aanpassingen van de start- en stopcriteria.

Register
Bij het maken van de gepast gebruik afspraken in 2013 bleek dat er al ver uitgewerkte plannen bestonden
voor een Benelux register. Dit was het ‘PROOF-register’ bij IPF. De fabrikant van pirfenidon (Intermune)
was bereid dit register te financieren. Het leek eenvoudig om dit register in de praktijk te brengen. Echter,
het PROOF-register kwam niet van de grond.
De beroepsvereniging startte met het organiseren van een alternatief Nederlands register, maar stuitte
bij het in de praktijk brengen echter op juridische en technische moeilijkheden:
• Intermune werd overgenomen door Roche die aanvullende juridische eisen stelde aan de
beroepsgroep;
• Nintedanib van fabrikant Boehringer Ingelheim kwam op de markt.
Hierop moest de opzet van het register en de financiering worden aangepast.
Ondanks dat zowel Roche als Boehringer Ingelheim bereid waren om de kosten van een ziekte specifiek
register op zich te nemen was een register daarmee nog niet geregeld. Geheel in overeenstemming met
het Pakketbeheer weesgeneesmiddelen wilde de beroepsgroep dat het register onafhankelijk was van
de industrie. Daarom moest geborgd zijn dat de beroepsgroep kon beschikken over alle gegevens en de
vrijheid zou hebben om hierover te publiceren. Daarom is uiteindelijk gekozen voor een andere werkwijze. De structuur hiervan is inmiddels gerealiseerd. Hierop gaan wij in paragraaf 4.4 verder in.

4.5

Het IPF gepast gebruik arrangement in de praktijk
Indicatiecommissie / expertcommissie
De expertcommissie komt ongeveer twee keer per jaar fysiek bijeen. Per keer bespreekt de expertcommissie ongeveer vijftien patiënten. De bijeenkomsten van de expertcommissie zijn gekoppeld aan
10 Brief van het Zorginstituut aan de minister 27 februari 2014, onderwerp: voorwaardelijk toelatingsregime pirfenidon.
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de vergaderingen van de Sectie Interstitiële Longziekten (SIL) van de NVALT. Daarnaast beoordeelt de
expertcommissie ook patiënten per mail. Dit gebeurt ongeveer zes keer per jaar. Oorspronkelijk maakte
ook een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraars deel uit van het expertpanel. Deze plek kwam vrij
maar is niet opgevuld. Het rapport pakketbeheer uit 2015 gaat in op de rol van de zorgverzekeraar binnen
de indicatiecommissie. Hierin staat dat een zorgverzekeraar niet hoeft deel te nemen, mits er in de indicatiecommissie een goede verhouding bestaat tussen expertise en onafhankelijkheid. Een voorbeeld van
een meer onafhankelijk deskundige is een ziekenhuisapotheker. Mogelijk is dit de reden geweest dat de
zorgverzekeraars geen nieuwe vertegenwoordiger hebben aangedragen.
Het expertpanel bespreekt alleen gevallen waarbij het expertisecentrum er niet uitkomt. Er zijn nu 36
ziekenhuizen in Nederland die met één van de drie expertisecentra een Multidisciplinair Overleg (MDO)
hebben. Een ziekenhuis legt een vraag neer bij het expertpanel als het multidisciplinaire Interstitiële Longaandoeningen (ILD) team van het bijbehorende expertisecentrum niet tot overeenstemming komt over:
• wel of geen diagnose IPF óf,
• het behandelplan.
Niet alle 36 ziekenhuizen mogen de middelen voorschrijven. Hiervoor gelden criteria. De expertisecentra
adviseren de ziekenhuizen die niet voorschrijven over de indicatie. Daarnaast verwijzen expertisecentra
deze ziekenhuizen naar het voorschrijvend ziekenhuis dat het meest in de buurt is voor de patiënt.
Daarnaast vindt er jaarlijks een landelijk MDO plaats. Hierin bespreken artsen de casuïstiek die in de
MDO’s van de expertisecentra lastig is bevonden. In dit verband zijn tot nu toe acht patiënten besproken. Het landelijke MDO bevat andere artsen. Hierin zitten onder andere pathologen en radiologen van
drie verschillende ziekenhuizen. Voordat deze werkwijze er was miste het expertpanel input vanuit deze
disciplines. Dit is de reden van de oprichting van dit netwerk. De expertcommissie is ook altijd aanwezig
bij het landelijk MDO. Deze werkwijze functioneert volgens beroepsvereniging goed.
Tot nu toe werken de artsen voor de uitwisseling van gegevens met Powerpoint. Het anonimiseren van
gegevens kost veel tijd. Daarom heeft de beroepsvereniging gezorgd voor een tool die zorgt voor een
veilige gegevensuitwisseling tussen artsen. De tool maakt het ook makkelijk voor de artsen om informatie
eenvoudig en snel over te dragen. Ook slaat de tool de communicatie tussen artsen over patiënten op.
Hierdoor is alles makkelijk terug te vinden. De tool is gesubsidieerd door de fabrikant Boehringer. De
fabrikant heeft geen zeggenschap over de inhoud. De tool wordt in het najaar van 2018 geïmplementeerd.

Start- en stopcriteria
In 2016 heeft er een evaluatie van de start- en stopcriteria plaatsgevonden voor zowel pirfenidon als
nintedanib.
Vooral onderstaand startcriterium werd door artsen en patiënten ervaren als lastig in de praktijk:
‘In patiënten met milde IPF (FVC>80% van de voorspelde waarde) kan gestart worden met pirfenidon of nintedanib na
een observatieperiode van drie maanden. Er kan eerder worden gestart indien ziekteprogressie objectief is aangetoond
en gedocumenteerd. Daling van de FVC, DLCO, beeldvorming en anamnese dienen hierbij als onderbouwing’.
De achterliggende gedachte van het Zorginstituut was dat de aangetoonde meerwaarde van pirfenidon
op dat moment zeer beperkt was. Door bij patiënten met milde IPF eerst een periode van drie maanden
het natuurlijk beloop te meten, waarna met het middel te starten kon bepaald worden of het middel in het
individuele geval tot een verbetering of stabilisering van de ziekte leidde of dat stoppen was aangewezen.
Dit startcriterium is bij een evaluatie in overleg met het Zorginstituut aangepast, mede doordat nieuw
gepubliceerd onderzoek positieve resultaten liet zien. De aanpassing behelst dat patiënten eerder mogen
starten met het middel dan FVC >80% mits de ziekteprogressie is gedocumenteerd. Sinds de aanpassing
hebben patiënten en artsen geen moeite meer met het startcriterium. Patiënten begrijpen dat de middelen
remmend zijn. Stabiele patiënten willen over het algemeen ook niet starten. De stopcriteria hebben nooit
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tot problemen geleid. Als het middel onvoldoende werkt, begrijpen patiënten dat verder gaan met het
middel geen nut heeft.
De NVALT heeft ook andere voorstellen gedaan voor aanpassing van de start- en stopcriteria. De NVALT
stelde voor de startcriteria uit te breiden naar een groep patiënten die theoretische gezien mogelijk ook
baat zou hebben bij de middelen. Echter, wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbrak. Het Zorginstituut
heeft uitgelegd dat indien de effectiviteit van de behandeling van die patiënten niet is aangetoond er
geen sprake is van zorg conform stand van de wetenschap en praktijk en daarom niet vanuit de basisverzekering vergoed zou mogen worden. Er zou budget voor betaling van het onderzoek en de geneesmiddelen zelf op andere wijze verkregen moeten worden, bijvoorbeeld door de fabrikant, academische
component of andere instanties die budget voor onderzoek beschikbaar hebben.
Er bestaat een internationale richtlijn over longfibrose maar deze bevat geen start- en stopcriteria.

Register
Vanwege technische en juridische problemen heeft de inwerkingstelling van het Benelux protocol niet
plaatsgevonden. Over de alternatieven heeft het Zorginstituut in de loop van de tijd contact gehouden
met de NVALT. Het Zorginstituut heeft sinds het sluiten van het arrangement één rapportage mogen
ontvangen. Dit was in maart 2017. Zie bijlage 3.
De gegevens uit de rapportage waren met grote persoonlijke inzet en betrokkenheid van experts verzameld. De rapportage bevat ongeveer 850 patiënten die worden behandeld met pirfenidon of nintedanib
en is landelijk dekkend. Patiënten die geen gebruik maken van de middelen zijn niet opgenomen in het
register. Ten aanzien van het aantal patiënten dat al dan niet voldeed aan de start- en stopcriteria bleek
de vulling van het register ontoereikend.
In de periode na de rapportage besloot de beroepsvereniging om voor het register een samenwerking
aan te gaan met Patiëntregisters. Aan de basis van dit register ligt een IPF Register Protocol. Dit is ondertekend door de fabrikanten Boehringer en Roche en de beroepsvereniging. Deze fabrikanten zorgen voor
de financiering van het register.
Boehringer en Roche betalen Patiëntregisters. Patiëntregisters betaalt ziekenhuizen uit naar rato van
geleverde data. Deze structuur is inmiddels zowel technisch als inhoudelijk rond. Alleen blijkt het niet
eenvoudig om centra in het register te includeren. Na driekwart jaar zijn nu vier centra aan het register
verbonden die data leveren.
Voor het waarborgen van de kwaliteit van de data zijn de volgende afspraken gemaakt:
• de drie expertisecentra zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de data van hun samenwerkende
ziekenhuizen;
• deelnemende centra krijgen voor het invullen van de gegevens betaald naar rato van de hoeveelheid
ingevulde gegevens, dit dient als incentive voor het vullen;
• het vullen van het register is één van de criteria om een voorschrijvend centrum te kunnen zijn. Als het
ziekenhuis het register niet vult kan het geen voorschrijvend centrum meer zijn;
• fabrikanten krijgen de geaggregeerde data, maar de beroepsvereniging behoudt het recht om op basis
van de gegevens onderzoeken uit te voeren en te publiceren. Daarmee is de onafhankelijkheid geborgd.
De financiering van het register door de fabrikanten op lange termijn is onzeker. De huidige financiering
vanuit de fabrikanten heeft in principe een looptijd van een beperkt aantal jaren. Dit brengt onzekerheid
met zich mee voor de beroepsvereniging en de patiëntvereniging.
Gevraagd naar de geleerde lessen geeft de beroepsvereniging aan dat het belangrijk is om voor de start
goed na te denken over de organisatie van een register. Wat is de structuur? Welke rol heeft de beroepsvereniging? Wie financiert het? Hoe zit het met privacy aspecten? Wie beschikt er over de data? Van
belang is om eerst vast te leggen hoe processen lopen voordat de start gemaakt wordt.
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4.6

Kwaliteit van zorg
De PESaM: voorlopige conclusies, toepassing in de praktijk
In paragraaf 2.5 zijn we reeds ingegaan op het project Meetbaar maken van patiëntgerapporteerde ervaringen
met dure geneesmiddelen en de vragenlijst die hieruit voortgekomen is voor het meetbaar maken van
patiëntervaringen. Deze vragenlijst heet de PESaM. Volgens de patiëntenorganisatie is het belangrijk om
bij deze resultaten het doel van de medicatie in het achterhoofd te houden. Dit is het remmen van de
achteruitgang en niet verbetering van de gezondheid.
De PESaM is in de ontwikkelfase uitgezet binnen een beperkte groep patiënten en geanalyseerd. Omdat
de groep die de vragenlijst heeft ingevuld beperkt was zijn het slechts voorlopige en voorzichtige conclusies. Eén van deze conclusies was dat patiënten een hogere verwachting van de werkzaamheid van
de middelen hadden dan de daadwerkelijke ervaring. Dit laten de resultaten van 42 patiënten zien. De
gemiddelde verwachting van deze groep was dat de middelen een ‘redelijk positieve invloed’ op gezondheid en dagelijks leven zouden hebben. De ervaringen lieten een minder rooskleuring beeld zien, deze
groep patiënten had na enkele maanden ‘nauwelijks positieve invloed’ ervaren.
De tevredenheidsscore over de werking was binnen deze groep 1,3 op een schaal van -5 tot 5. Het verschil
tussen patiënten met een hoge verwachting versus een lage verwachting kon niet geanalyseerd worden.
Hiervoor was er onvoldoende data.
Een andere conclusie was dat patiënten de bijwerkingen de eerste drie maanden als meest hinderlijk
ervaren. Bij patiënten die na drie maanden nog steeds veel last hebben van de bijwerkingen kan de arts
de dosis verlagen.
Nadat de vragenlijst was vastgesteld, hebben patiënten deze ook ingevuld. Helaas is hiervan geen
rapportage. De beroepsvereniging heeft aangegeven dat dit komt door een gebrek aan capaciteit voor
het verwerken van de data. Ook als de data wel verwerkt wordt, zal deze onvolledig zijn. Patiënten waren
erg gemotiveerd om deze de eerste keer in te vullen. Daarna daalde de motivatie. Rapportages op basis
van de vragenlijst zullen er waarschijnlijk ook niet in de toekomst komen.
Wel is de PESaM vragenlijst meegenomen binnen de tool Home monitoring bij IPF. Dit project wordt eveneens gefinancierd door ZonMW.11 Binnen dit project kunnen patiënten een vragenlijst vanuit huis invullen.
Het project loopt nog, dus er is nog geen rapportage beschikbaar. Volgens de beroepsvereniging zal hier
goede kwaliteit van leven data uit voortkomen. Kortom, er is op dit moment nog geen rapportage
beschikbaar over kwaliteit van leven. Deze zal er naar verwachting wel komen na afronding van het
Home monitoring bij IPF project.

Peiling van Longfibrosepatiëntverenging over tevredenheid
Uit een peiling van de Longfibrosepatiëntvereniging uit 2015 blijkt dat patiënten tevreden zijn over de
middelen. Volgens het Longfonds is één van de vervelendste klachten bij IPF het vele hoesten. Veel hoesten
is in het dagelijkse leven erg hinderlijk. Het werkt belemmerend bij bijvoorbeeld sociale activiteiten.
Pirfenidon en nintedanib verminderen deze klacht sterk. De bijwerkingen van de middelen zijn echter
aanzienlijk. Patiënten raken bijvoorbeeld erg gevoelig voor zonlicht. Artsen en verpleegkundigen besteden
hier veel aandacht aan. De bijwerkingen zouden wel steeds beter behandeld kunnen worden.

Project Samen Beslissen
Een ander belangrijk project op het gebied van kwaliteit van Zorg is het project Samen Beslissen. De
NVALT, de VSOP en de Longfibrosepatiëntvereniging werken hier gezamenlijk aan. Binnen dit project is
onder patiënten een vragenlijst uitgezet door een onderzoeksbureau. Daarnaast waren er focusgroepen.
Op basis hiervan is een visiedocument getiteld ‘Zorgnetwerk Longfibrose’ samengesteld waarin staat

11 https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/programmas/project-detail/doelmatigheidsonderzoek-farmacotherapie/meetbaar-maken-vanpatientgerapporteerde-ervaringen-met-dure-geneesmiddelen/
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omschreven wat voor de patiënt verbeterd moet worden. Daarnaast bevat het visiedocument een lijst
met informatie over welke zorg voor de IPF patiënt waar beschikbaar is. Het doel van deze lijst is om de
huisarts, de longarts en de patiënt beter wegwijs te maken in de zorg. Binnenkort zal de vereniging de
meest relevant onderdelen publiceren op de website www.longfibrose.nl.

Visitaties
Tot slot voert de Longfibrosepatiëntverenging visitaties uit bij ziekenhuizen en expertisecentra om na te
gaan hoe de zorg is georganiseerd. De resultaten van deze bezoeken publiceert de vereniging in de vorm
van zogeheten kenniskaarten op www.expertiseinkaart.nl.

4.7

Perspectief patiëntenorganisaties
De patiëntenorganisatie en het gepast gebruik arrangement
Het Longfonds heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten die vooraf gingen aan het sluiten van het
gepast gebruik arrangement IPF. Deze vonden plaats in 2013 en werden vanuit het Zorginstituut georganiseerd. Door deelname hieraan was het Longfonds op de hoogte van de ontwikkelingen. Inhoudelijk
gezien voelde de patiëntorganisatie zich maar beperkt betrokken bij het vastleggen van de start- en
stopcriteria, de inrichting van de indicatiecommissie en keuzes omtrent het register. Een leerpunt voor
het Zorginstituut is volgens het Longfonds om vanaf de start duidelijker te benoemen dat patiëntorganisaties betrokken moeten worden.
Tegelijkertijd denkt het Longfonds dat het zich pro-actiever had kunnen opstellen. Het Longfonds had
ook nog geen ervaring met het instrument gepast gebruik arrangement omdat dit nieuw was. Ook nu
voelt het Longfonds zich weinig betrokken. Het Longfonds weet bijvoorbeeld niet welke artsen er in de
expertcommissie zitten. De NVALT informeert het Longfonds wel in grote lijnen over beslissingen van het
expertpanel.

4.8

Europese en internationale samenwerking
De ERN voor longfibrose is ERN LUNG: European Reference Network on respiratory diseases. Het Eramus MC en
St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein leveren hiervoor de vertegenwoordigers.
Daarnaast bestaat er voor IPF een meta-register. Het doel van dit project is om een meta-register te
maken van alle registers die er in Europa zijn. Dit zal waarschijnlijk uitgebreid worden naar andere
longaandoeningen. Dit project moet inzichtelijk maken welke data in welke landen worden verzameld.
Er vindt dus geen hosting van het register op Europees niveau plaats. Bij de start van een onderzoek kan
bij de steering committee van het project een aanvraag worden ingediend voor de benodigde data. Zo
kunnen landen hun data delen. Onderzoeken kunnen hierdoor steunen op meer data. Daarnaast is het
Longfonds onderdeel van het European Respiratory Network (ERN).
De Longfibrosepatiëntvereniging werkt nauw samen met ‘The European Idiopathic Pulmonary Fibrosis
and Related Disorders Federation’ (EU-IPFF). Patiëntorganisaties van de meeste landen in Europa zijn
hiervan lid. EU-IPFF heeft er volgens de Longfibrosepatiëntvereniging voor gezorgd dat longfibrose beter
op de Europese agenda is komen te staan.

4.9

Toekomstige geneesmiddelen
Wereldwijd zijn er nu circa tien geneesmiddelen die in late fase 2 zitten of gaan beginnen aan fase 3.
Nederland doet mee aan twee studies die in fase 3 zitten.

4.10

Conclusie
Het IPF gepast gebruik arrangement is een voorloper van het weesgeneesmiddelen-arrangement. Het is
voor de beroepsvereniging, de patiëntenorganisaties en het Zorginstituut een leerzaam traject geweest.
Vooral als het gaat om het ontwikkelen van een register. De financiering en het verkrijgen van de gegevens van de centra blijken in de praktijk ingewikkeld. De opzet volgens het Benelux protocol leek simpel
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maar dit bleek anders. Volgens de beroepsvereniging laat dit zien hoe belangrijk het is om vanaf de start
alles goed te regelen. De moeizame wijze waarop gegevens bij elkaar worden gebracht kan erop duiden
dat niet elke professional evenveel het belang van het bijeenbrengen van gegevens voor het aanscherpen
van start- en stopcriteria inziet.
Wel zijn er op andere gebieden belangrijke stappen gezet. Er is een stelsel ontstaan van ziekenhuizen,
voorschrijvende en niet-voorschrijvende ziekenhuizen die met elkaar overleggen binnen MDO’s. Daarnaast is er een landelijk MDO. Binnen deze structuur maken ziekenhuizen zoveel mogelijk gebruik van
de inbreng van experts. Deze structuur bestond nog niet in 2013. Dit heeft ongetwijfeld geleid tot een
verbetering van de kwaliteit van zorg.
Een leerpunt dat hieruit volgt voor alle betroken partijen bij een arrangement is om bij de start goed na te
denken over de organisatie van het register. De volgende aspecten van het register moeten bij de start in
ieder geval helder zijn:
• de structuur;
• de financiering;
• de rol van de beroepsvereniging;
• de borging van de privacy van patiënten;
• de manier waarop processen binnen het register lopen.
Het Zorginstituut neemt deze punten mee bij het sluiten van arrangementen in de toekomst en bij de
uitvoeringstoets regie op registers. Zie voor meer informatie over de uitvoeringstoets paragraaf 5.7.
Het Longfonds gaf aan zich onvoldoende betrokken te hebben gevoeld bij de totstandkoming van
het gepast gebruik arrangement en in de periode daarna. Voor het Zorginstituut is dit aanleiding om
bij toekomstige arrangementen in gesprek te gaan over de manier waarop een patiëntenorganisatie
betrokken wil worden bij de afspraken. Een aanpak op maat is aangewezen omdat de tijd en mankracht
die beschikbaar is per patiëntenorganisatie kan verschillen. Ook andere partijen die betrokken zijn bij het
opstellen en uitvoeren van een arrangement dienen oog te houden voor het waar mogelijk betrekken van
de patiëntorganisatie.
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5

Weesgeneesmiddelen in het basispakket

5.1

Inleiding
In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de plaats van weesgeneesmiddelen in het basispakket. Naast
de ontwikkeling in vergoeding en aantallen verzekerden, gaan we in op beoordelingen, prijsarrangementen
en toekomstige ontwikkelingen.

5.2

Ontwikkelingen in kosten en aantallen patiënten
Door het monitoren van ontwikkelingen van kosten en aantallen patiënten willen we een vinger aan
de pols houden wat betreft onverwachte en ongewenste ontwikkelingen. Voor de gevolgde methodiek
verwijzen naar de in de monitor 2017 beschreven werkwijze. 12
In bijlage 4 is het totaaloverzicht opgenomen van de ontwikkelingen in kosten en volume van de nietoncologische weesgeneesmiddelen over de periode 2012-2016.
Bedragen voor de extramuraal verstrekte middelen zijn (i.t.t. de monitor 2017) vermeld inclusief 6% BTW.
Totaalbedragen over de jaren die ook in de voorgaande monitor zijn opgenomen, zullen daardoor hoger
zijn.
We geven per geneesmiddel per jaar aan welk bedrag er in totaal vergoed is, om hoeveel verzekerden het
gaat en wat het vergoede bedrag per verzekerde is.
In de tabel in bijlage 4 zijn de weesgeneesmiddelen waarover door het ministerie van VWS een financieel
arrangement is afgesloten gemarkeerd. Bij deze weesgeneesmiddelen kunnen we de daadwerkelijke
kostenontwikkeling niet in kaart brengen, omdat de resultaten van de prijsonderhandelingen voor individuele middelen niet openbaar zijn.
Ook is in dit overzicht één middel (Vimizim ®) gemarkeerd dat niet meer vergoed wordt vanuit de basisverzekering omdat de effectiviteit onvoldoende was aangetoond.
In tabel 1 staan per jaar de totaal vergoede bedragen voor de niet-oncologische weesgeneesmiddelen in
miljoenen euro’s, het aantal middelen en een schatting van het totaal aantal verzekerden dat met deze
middelen is behandeld weergegeven. In bijlage 4 is het uniek aantal verzekerden per middel weergegeven.
Aangezien een verzekerde in een kalenderjaar meerdere middelen gebruikt kan hebben (zeker als middelen
voor dezelfde indicatie worden toegepast), kan een verzekerde dubbel geteld worden. Daarom is in tabel
1, ten behoeve van een schatting van het totaal aantal verzekerden, het totaal aantal verzekerden uit
bijlage 4 naar beneden toe afgerond (op honderd verzekerden).
Tabel 1 niet-oncologische weesgeneesmiddelen | totale vergoeding in miljoenen euro’s (inclusief
6% BTW), aantal geneesmiddelen en schatting van totaal aantal behandelde verzekerden per jaar
Jaar
vergoed
aantal middelen
aantal verzekerden

2012

2013

2014

2015

2016

178

195

209

235

259

31

35

35

40

43

4900

5000

5400

5900

6500

Op basis van tabel 1 blijkt dat de stijging van de vergoeding voor niet-oncologische weesgeneesmiddelen
zoals we vorig jaar rapporteerden zich voortzet; over de afgelopen jaren is de vergoeding met gemiddeld
10% per jaar gestegen. Over de periode 2012 t/m 2016 is het vergoede bedrag gestegen met 45%, het
aantal behandelde verzekerden steeg over diezelfde periode met 33%.

12 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2017/12/21/monitor-weesgeneesmiddelen-2017
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In tabellen 2 en 3 geven we de top 10 duurste middelen wat betreft totaal vergoed bedrag respectievelijk
vergoeding per verzekerde in 2016 weer (op basis van de gedeclareerde vergoedingen, exclusief eventuele
prijsonderhandelingen).
Tabel 2 Top 10 duurste geneesmiddelen o.b.v. totaal vergoed bedrag in 2016
Rang 2016 (2015)

ATC

Merknaam ®

Stofnaam

ICD 10 gebied*

Totaal vergoed
(x € 1.000)

Aantal verz.

1 (1)

A16AB07

Myozyme ®

alglucosidase alfa

2 (2)

L04AA25

Soliris ®

eculizumab

IV

55.980

124

III

34.810

3 (3)

C02KX01

Tracleer ®

120

bosentan

IX

19.510

4 (4)

H01AX01

697

Somavert ®

pegvisomant

IV

14.070

5 (6)

330

C02KX04

Opsumit ®

macitentan

IX

13.280

414

6 (15)

R07AX02

Kalydeco ®

ivacaftor

IV

9.840

47

7 (8)

A16AB04

Fabrazyme ®

agalsidase bèta

IV

9.280

57

8 (9)

A16AB08

Naglazyme ®

galsulfase

IV

8.400

14

9 (5)

A16AB09

Elaprase ®

idursulfase

IV

8.320

14

10 (7)

A16AB02

Cerezyme ®

imiglucerase

IV

7.160

48

Tabel 3 Top 10 duurste geneesmiddelen o.b.v. vergoed bedrag per verzekerde in 2016
Rang 2016 (2015)

ATC

Merknaam ®

Stofnaam

ICD 10 gebied*

Vergoed per verz.
(x € 1.000)

Aantal verz.

1 (2)

A16AB08

Naglazyme ®

galsulfase

2 (1)

A16AB09

Elaprase ®

idursulfase

IV

600

14

IV

594

3 (3)

A16AB07

Myozyme ®

14

alglucosidase alfa

IV

451

124

4 (5)

A16AB05

5 (4)

L04AA25

Aldurazyme ®

laronidase

IV

334

15

Soliris ®

eculizumab

III

290

120

6 (11)
7 (9)

R07AX02

Kalydeco ®

ivacaftor

IV

210

47

A16AB10

Vpriv ®

velaglucerase alfa

IV

192

19

8 (6)

A16AB03

Replagal ®

agalsidase alfa

IV

177

27

9 (8)

A16AB04

Fabrazyme ®

agalsidase bèta

IV

163

57

10 (13)

A16AA05

Carbaglu ®

carglumaatzuur

IV

155

10

* ICD 10 gebieden (o.b.v. op Orphanet bij middel vermelde indicatie en ICD-10 code(s)):
II Nieuwvormingen		
III Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van immuunsysteem		
IV Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen		
VI Ziekten van zenuwstelsel		
IX Ziekten van hart en vaatstelsel		
X Ziekten van ademhalingsstelsel
XI Ziekten van spijsverteringsstelsel

In 2016 zijn er 14 middelen waarvoor het vergoede bedrag per verzekerde boven € 50.000 komt.

5.3

Oncologische weesgeneesmiddelen
Om een totaaloverzicht te bieden van de vergoedingen en patiëntvolumes betreffende alle weesgeneesmiddelen is in bijlage 5 ook een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen in kosten en volume
van de oncologische weesgeneesmiddelen over de periode 2012-2016. In tabel 4 staan per jaar de totaal
vergoede bedragen voor de oncologische weesgeneesmiddelen in miljoenen euro’s, het aantal middelen
en een schatting van het totaal aantal verzekerden dat met deze middelen is behandeld weergegeven.
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Tabel 4 oncologische weesgeneesmiddelen | totale vergoeding in miljoenen euro’s (inclusief 6% BTW),
aantal geneesmiddelen en schatting van totaal aantal behandelde verzekerden per jaar
Jaar

2012

2013

2014

2015

2016

109

123

137

156

184

13

19

20

25

32

5700

6100

6600

7800

9000

vergoed
aantal middelen
aantal verzekerden

Het totaal aantal verzekerden dat met oncologische weesgeneesmiddelen is behandeld ligt over deze
jaren hoger dan het aantal dat met niet-oncologische weesgeneesmiddelen is behandeld; het totaal
vergoede bedrag per jaar ligt echter lager. De vergoede bedragen per verzekerde voor de oncologische
middelen blijken gemiddeld lager dan voor de niet-oncologische middelen; in bijlage 5 is te zien dat bij
de oncologische weesgeneesmiddelen vergoede bedragen per verzekerde per jaar van €50.000 of meer
weinig voorkomen.

5.4

Prijsarrangementen VWS
In tabel 5 zijn de niet-oncologische weesgeneesmiddelen en indicaties (in sommige gevallen voor een
subpopulatie bij deze indicatie) weergegeven waarvoor het ministerie van VWS een financieel arrangement heeft afgesloten. Het betreft hier in totaal acht middelen. Voor twee middelen is het arrangement
per december 2017 verlopen; voor één middel zal, indien tussentijds geen verlenging plaatsvindt, het
arrangement in december 2018 verlopen.
Tabel 5 Overzicht van financiële arrangementen voor niet-oncologische weesgeneesmiddelen

5.5

Merknaam ®

Stofnaam

Indicatie

Startdatum

Einddatum

Myozyme ®

alglucosidase alfa

Ziekte van Pompe

01-01-14

31-12-19

Replagal ®

agalsidase alfa

Ziekte van Fabry

01-01-14

31-12-20

Fabrazyme ®

agalsidase bèta

Ziekte van Fabry

01-01-14

31-12-20

Esbriet ®

pirfenidon

Idiopathische pulmonale fibrose

01-04-14

31-12-17

Kalydeco ®

ivacaftor

Cystische Fibrose

01-06-15

31-12-18

Ofev ®

nintedanib

Idiopathische pulmonale fibrose

01-11-15

31-12-17

Orkambi ®

lumacaftor/ivacaftor

Cystische Fibrose

01-11-17

31-12-20

Soliris ®

eculizumab

Alle indicaties

01-01-18

31-12-20

Spinraza ®

nusinersen

5q spinale musculaire atrofie (SMA)

01-08-18

31-12-20

Recente beoordelingen van het Zorginstituut
Sinds het uitkomen van de monitor 2017 heeft het Zorginstituut zeven niet-oncologische weesgeneesmiddelen (zes GVS-middelen en één add-on geneesmiddel) beoordeeld. Het betrof hier zowel nieuwe
middelen als indicatie-uitbreidingen voor reeds opgenomen middelen.
In drie gevallen adviseerde het Zorginstituut de geneesmiddelen (of indicatieuitbreidingen) op te nemen
in het GVS; in twee gevallen adviseerde het Zorginstituut de middelen niet op te nemen in het GVS omdat
meerwaarde niet was aangetoond. Voor twee middelen adviseerde het Zorginstituut het middel niet op
te nemen in het verzekerde pakket tenzij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van het middel
verbetert.

januari 2018
GVS-advies viskeuze cysteamine oogdruppels (Cystadrops®) bij cystinose13
Het Zorginstituut adviseert om Cystadrops® op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem
(GVS) op bijlage 1B.

13 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2018/01/04/gvs-advies-viskeuze-cysteamine-oogdruppels-cystadrops-bij-cystinose

41

Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2018 | 12 november 2018 | Definitief

februari 2018
Pakketadvies nusinersen (Spinraza®) voor de behandeling van spinale musculaire atrofie (SMA)14
Het Zorginstituut adviseert om nusinersen niet op te nemen in het basispakket, tenzij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van het middel verbetert en het beslag op het totale zorgbudget
kleiner wordt.
Minister Bruins heeft ondertussen een akkoord bereikt over de prijs met fabrikant, hierdoor komt het
middel nusinersen voor een specifiekt groep kinderen met SMA vanaf 1 augustus 2018 in het basispakket.
Voor de andere groepen patiënten is de effectiviteit van het middel (nog) niet vastgesteld. Voor deze
patiënten geldt geen vergoeding van het middel. De minister voor Medische Zorg en Sport heeft het
Zorginstituut op 13 juli 2018 verzocht om een (top-down) procedure voor voorwaardelijke toelating (VT)
te starten voor de behandeling met nusinersen bij SMA patiënten waarvoor het middel op dit moment
niet voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.
Het Zorginstituut zal overgaan tot het sluiten van een weesgeneesmiddelen-arrangement voor nusinersen.

april 2018
GVS-advies lumacaftor/ivacaftor (Orkambi®) voor cystische fibrose patiënten van 6 tot en met 11 jaar15
Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg en Sport om een nieuwe dosering (voor
kinderen van 6 tot en met 11 jaar) lumacaftor/ivacaftor (Orkambi®) niet op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) vanwege de hoge kosten. Het middel heeft ondanks beperkt bewijs wel
therapeutische meerwaarde ten opzichte van de beste ondersteunende zorg bij cystische fibrose (CF).
Daarom adviseert het Zorginstituut om te onderhandelen over de prijs. Wanneer de prijs voldoende daalt
kan de nieuwe dosering wel in aanmerking komen voor opname in het GVS. De bijlage 2 voorwaarden
moeten dan worden aangepast.
Per 1 mei 2018 is de dosering voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De opname maakt deel uit van het lopende prijsarrangement voor
CF-patiënten van 12 jaar en ouder.

juli 2018
GVS-advies romiplostim (Nplate®) bij cITP: uitbreiding bestaande indicatie en aanpassing nadere
voorwaarde 16
Het Zorginstituut adviseert om de huidige bijlage 2 voorwaarde voor romiplostim bij de indicatie
chronische immuun (idiopathische) trombocytopenische purpura (cITP) uit te breiden.

juli 2018
GVS-advies obeticholzuur (Ocaliva®) voor de behandeling van primaire biliaire cholangitis (PBC) 17
Het Zorginstituut adviseert om dit middel niet op te nemen in het verzekerde pakket wegens een
minderwaarde op basis van ontoereikend bewijs over de prestaties van het product in dagelijkse praktijk.
De beschikbare data, hoewel toereikend voor een voorwaardelijke marktregistratie, laten geen positief
oordeel over opname in het verzekerde pakket toe.

14 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2018/02/07/pakketadvies-nusinersen-spinraza-voor-de-behandeling-van-spinale-musculaireatrofie-sma
15 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2018/04/05/gvs-advies-lumacaftor-ivacaftor-orkambi-voor-cystische-fibrose-patienten-van-6-toten-met-11-jaar
16 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2018/07/09/gvs-advies-romiplostim-nplate-bij-citp-uitbreiding-bestaande-indicatie-enaanpassing-nadere-voorwaarde
17 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2018/07/18/gvs-advies-obeticholzuur-ocaliva-voor-de-behandeling-van-primaire-biliairecholangitis-pbc
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juli 2018
GVS-advies teduglutide (Revestive®) bij de behandeling van kortedarmsyndroom (SBS) met chronische type
III darmfalen bij patiënten van 1 jaar en ouder 18
Op basis van de inhoudelijke beoordeling adviseert het Zorginstituut om teduglutide (Revestive®) niet
op te nemen in het GVS. Het Zorginstituut is tot de conclusie gekomen dat teduglutide een therapeutische minderwaarde heeft ten opzichte van placebo, beide als toevoeging aan beste ondersteunende
zorg.

juli 2018
GVS-advies isavuconazol (Cresemba®) bij volwassenen voor de behandeling van invasieve aspergillose en
mucormycose 19
Op basis van de criteria van onderlinge vervangbaarheid komt uit het GVS-rapport naar voren dat
isavuconazol (Cresemba®) onderling vervangbaar is met voriconazol en posaconazol.
Isavuconazol (Cresemba®) kan worden geplaatst op bijlage 1A, in het GVS cluster 0J02ACBO.

5.6

Weesgeneesmiddelen en de horizonscan
Horizonscan Geneesmiddelen20 is een integraal, openbaar en zo objectief mogelijk overzicht met
innovatieve geneesmiddelen die op de markt worden verwacht en de mogelijke impact hiervan.
De Horizonscan monitort ook indicatie-uitbreidingen van bestaande innovatieve geneesmiddelen en
zorgt ervoor dat patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van de innovatieve geneesmiddelen, zodat
zij zich hier tijdig op kunnen voorbereiden. Het Zorginstituut werkt hierin samen met andere overheidsorganen en branchepartijen. Op deze manier wordt kennis gebundeld en de toegang tot informatie
geoptimaliseerd.
Om een zo goed en volledig mogelijk beeld van de ontwikkelingen te krijgen wordt voor de inhoud van
deze Horizonscan samengewerkt met vele tientallen experts. Dit zijn medisch specialisten, (ziekenhuis)
apothekers, vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van patiënten. Deze experts bemensen de zeven werkgroepen.
De Horizonscan richt zich op de intramurale en extramurale geneesmiddelen en kijkt twee jaar vooruit.
Op die manier is er ook voldoende zicht op de ontwikkelingen voor het aankomende inkoop-/
contractjaar. De eindverantwoordelijkheid van de Horizonscan ligt bij het Zorginstituut. In bijlage 6 is een
overzicht opgenomen van niet-oncologische weesgeneesmiddelen in de Horizonscan die gepubliceerd is
in juni 2018.
Nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, worden in beginsel zonder bijzondere
(prijs-) afspraken toegelaten tot het basispakket. De minister van VWS kan echter besluiten om nieuwe
middelen toch tijdelijk uit het pakket te houden (pakketsluis voor dure geneesmiddelen). In de tussentijd
kan het Zorginstituut een advies uitbrengen en kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de
prijs. Op basis van de gegevens uit de Horizonscan Geneesmiddelen besluit de minister welke middelen
in de sluis worden geplaatst.

18 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2018/07/31/gvs-advies-teduglutide-revestive-bij-de-behandeling-van-kortedarmsyndroom-sbsmet-chronische-type-iii-darmfalen-bij-patienten-van-1-jaar-en-ouder
19 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2018/07/31/gvs-advies-isavuconazol-cresemba-bij-volwassenen-voor-de-behandeling-vaninvasieve-aspergillose-en-mucormycose
20 https://www.horizonscangeneesmiddelen.nl/
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Per 1 juli 2018 zijn nieuwe criteria voor de inzet van de sluis wettelijk verankerd door een wijziging van
het Besluit zorgverzekering 21. Een geneesmiddel komt in aanmerking voor de pakketsluis indien:
• met de behandeling van één nieuwe indicatie of meerdere nieuwe indicaties samen het verwacht
macrokostenbeslag € 40 miljoen of meer per jaar bedraagt. Alle nieuwe indicaties worden in de sluis
geplaatst;
• de kosten van een behandeling voor een nieuwe indicatie per behandeling per jaar € 50.000 of meer
zijn en het verwachte macrokostenbeslag van die behandeling € 10 miljoen of meer per jaar bedraagt.
Ook deze indicatie wordt in de sluis geplaatst.
Op basis van de cijfers over 2016 zouden twee geneesmiddelen uit de tabel in bijlage 4 aan deze criteria
voldoen. Myozyme® (alglucosidase alfa) voldoet met €56 miljoen totale vergoeding en €451.000 per
verzekerde aan beide criteria en Soliris® (eculizumab) voldoet met €35 miljoen totale vergoeding en
€290.000 aan het tweede criterium.
De in deze monitor besproken middelen bij MPS zouden op basis van het geringe aantal verzekerden
buiten de criteria vallen omdat het totaal vergoede bedrag op jaarbasis onder €10 miljoen blijft (zie tabel
6). Dit terwijl deze middelen naast Myozyme® (alglucosidase alfa) en Soliris® (eculizumab) in de top vijf
van duurste middelen per verzekerde staan.
Tabel 6 Totaal vergoede bedragen, aantal verzekerden en vergoede bedragen per verzekerde in 2016
voor de MPS-middelen
Merknaam ®

Stofnaam

Totaal vergoed
(x € 1.000)

Aantal verz.

Vergoed per verz.
(x € 1.000)

Naglazyme ®

galsulfase

€ 8.400

14

€ 600

Elaprase ®

idursulfase

€ 8.320

14

€ 594

Aldurazyme ®

laronidase

€ 5.020

15

€ 334

Het Zorginstituut ziet de aanpassing van de sluiscriteria als een goede ontwikkeling. Echter, we constateren dat sommige per verzekerde dure middelen voor zeer zeldzame aandoeningen vanwege lage
patiëntaantallen automatisch in het pakket instromen. Deze voldoen niet aan alle sluiscriteria, waardoor
er geen beoordeling en prijsonderhandeling plaatsvinden. Dit is slecht uit te leggen aan patiënten met
een iets minder zeldzame aandoening waarvoor de middelen op basis van een iets groter patiëntenaantal (en wellicht zelfs lagere kosten per verzekerde per jaar) wél aan de criteria voor de sluis voldoen.

Sluiskandidaten tweede helft 2018
Op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen van het Zorginstituut Nederland en na consultatie van
beroepsgroepen en zorgverzekeraars verwacht de minister in de periode tot en met december 2018 de
registratie van acht geneesmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor de sluis. Hieronder valt één
niet-oncologisch weesgeneesmiddel: Voretigene neparvovec (Luxturna ®) bij erfelijke retinale dystrofie
veroorzaakt door mutaties in het RPE65-gen.

5.7

Verzoek om uitvoeringstoets regie op registers
In mei 2018 heeft de minister van VWS het Zorginstituut verzocht om een uitvoeringstoets regie op
registers. Deze brief is relevant omdat vervolgstappen die het Zorginstituut wil nemen op basis van deze
monitor hierbinnen zullen plaatsvinden. Hierbij gaat het om geneesmiddelen die zich in het verzekerde
domein bevinden. In de brief wijst de minister op de snelle ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen en de behoefte die hierdoor groeit om de effectiviteit en (bij)werking van (nieuwe) geneesmiddelen in
de praktijk goed te blijven volgen. Zeker wanneer de klinische bewijsvoering ten tijde van markttoelating
beperkt was.

21 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-131
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Een constatering uit de brief is dat zich door de huidige manier waarop registers zijn ingericht de
volgende problemen voordoen:
• de registers verschillen in de wijze waarop ze zijn opgezet;
• een structurele financiering voor deze registers ontbreekt;
• sommige registers zijn gericht op één geneesmiddel of geneesmiddelengroep;
• de registers leveren geen inzicht in het gebruik van het geneesmiddel in de praktijk.
De minister geeft het Zorginstituut de opdracht om te komen tot gegevensverzamelingen die tenminste
beantwoorden aan de informatiebehoefte vanuit pakketbeheer voor dure geneesmiddelen, ongeacht
of deze geneesmiddelen bij de start van instroom in het pakket wel of niet beoordeeld zijn. Om tot een
structurele oplossing te komen, geeft de minister als eerste de opdracht te komen tot meer regie op de
registraties en op die wijze tot meer uniformiteit.
Daarbij gaat het om de volgende categorie geneesmiddelen:
• geneesmiddelen die in de ‘sluis’ zijn geplaatst;
• geneesmiddelen die in een financieel arrangement zijn opgenomen;
• weesgeneesmiddelen met een weesgeneesmiddelenarrangement;
• geneesmiddelen uit de risicogerichte beoordelingen door het Zorginstituut.
De minister verzoekt het Zorginstituut om in de uitvoeringsanalyse specifiek in te gaan op:
• de uitvoerbaarheid;
• de uitvoeringsrisico’s;
• de gevolgen van de uitvoering van de taak op de organisatie van het Zorginstituut in financiële en
personele zin;
• de noodzakelijkheid van de juridische inbedding van deze adviestaak in de wet.

5.8

Wat is de formele vergoedingsstatus van de geselecteerde middelen in andere Europese
landen?
Wij hebben van de volgende acht landen informatie ontvangen over de formele vergoedingsstatus van de
geselecteerde middelen: Tsjechië, Finland, Slovenië, Griekenland, Duitsland, Zweden, Latvia, Oostenrijk.
Hieronder geven we in het kort aan wat uit de reacties naar voren komt:
• Bijna alle middelen worden vergoed;
• meestal onder aanvullende voorwaarden;
• voorbeelden hiervan zijn dat de middelen alleen voorgeschreven kunnen worden door bepaalde centra,
dat de voortgang van de patiënt dient te worden bijgehouden en dat er start- en stopcriteria gelden;
• de start- en stopcriteria worden vooral veel genoemd in de context van pirfenidon en nintedanib;
• bijna alle landen hebben in ieder geval over een deel van de middelen onderhandeld.
De antwoorden liggen in de lijn met de antwoorden over andere middelen die te vinden zijn in de
monitor 2017.
Daarnaast hebben wij gesproken met Eurordis. De weesgeneesmiddelen-arrangementen vallen onder
de Managed Entry Agreements (MEA). Uit het interview met Eurordis bleek dat de handhaving van de MEA’s
ook in andere landen gecompliceerd is. Vooral vanwege de inzet die nodig is vanuit artsen en andere
betrokken partijen. Daarnaast wordt het volgens Eurordis moeilijker om MEA te handhaven naarmate de
groep patiënten die het weesgeneesmiddel gebruikt groter is.

5.9

Conclusie
Tussen 2012 en 2016 heeft een stijging van het totaal vergoede bedrag voor niet-oncologische weesgeneesmiddelen plaatsgevonden van €178 miljoen naar €258 miljoen. Dit is een stijging van 45% over vijf
jaar met een gemiddelde stijging van 10% jaarlijks. Het aantal met niet-oncologische weesgeneesmiddelen behandelde verzekerden steeg over deze vijf jaar met 33%.

45

Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2018 | 12 november 2018 | Definitief

Hierbij moet opgemerkt worden dat over een aantal middelen een prijsarrangement is afgesloten door
de minister. Hierdoor zullen van deze middelen de werkelijk vergoede bedragen lager liggen. De resultaten
van de individuele prijsonderhandelingen per middel zijn niet openbaar; wel worden door VWS per
jaar de totaalresultaten van de onderhandelingen over alle onderhandelde middelen samen openbaar
gemaakt.
Bij de stijging moet in ogenschouw genomen worden dat nieuwe middelen een ingroeimodel kennen.
Ten eerste wat betreft het aantal patiënten dat behandeld wordt met een specifiek middel. Dit loopt op
naarmate het middel langer beschikbaar is. Ten tweede geldt voor middelen die per kg lichaamsgewicht
gedoseerd dat de dosering door de tijd heen stijgt. Daarmee stijgt ook het vergoede bedrag. Tevens
komen er steeds meer nieuwe middelen op de markt. Dit blijkt ook uit het overzicht van de horizonscan.
In de monitor 2017 concludeerden wij dat het aflopen van de tienjarige periode van marktexclusiviteit
niet leidt tot een prijsdaling. Daarnaast hebben we geconstateerd dat er na afloop van deze periode
weinig concurrentie op gang kwam. De ontwikkelingen zoals geschetst in deze editie van de monitor
bevestigen deze conclusies.
Het Zorginstituut ziet de aanpassing van de sluiscriteria als een goede ontwikkeling. Echter, we constateren
dat sommige per verzekerde dure middelen voor zeer zeldzame aandoeningen vanwege lage patiëntaantallen automatisch in het pakket instromen. Dit terwijl middelen met een iets groter patiëntaantal wel
aan de criteria van de sluis voldoen.
Tot slot valt op dat de oncologische weesgeneesmiddelen gemiddeld aanzienlijk goedkoper zijn dan de
niet-oncologische weesgeneesmiddelen.
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6

Conclusie
Doel en inhoud monitor weesgeneesmiddelen 2018
Het doel van de Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk is het volgen van de uitvoering van weesgeneesmiddelen-arrangementen. Dit doet het Zorginstituut om te leren voor toekomstige arrangementen
maar ook om na te gaan hoe geneesmiddelen na toelating tot het basispakket worden toegepast. Ook
partijen die in de toekomst een arrangement sluiten of in de praktijk brengen kunnen leren van de
manier waarop andere partijen het hebben aangepakt. Eculizumab bij aHUS is het eerste formele arrangement. Het Zorginstituut is op dit moment in gesprek over een arrangement voor eculizumab bij PNH.
De toepassing van het arrangement eculizumab bij aHUS hebben wij beschreven in de monitor. Om een
breder beeld te geven zijn wij ook ingegaan op werkwijzen rondom andere ziekten waar geen formeel
arrangement aan ten grondslag ligt. Om de praktijk vervolgens in een bredere context te plaatsen zijn
wij ingegaan op relevante ontwikkelingen op het gebied van weesgeneesmiddelen in het basispakket.
Bijvoorbeeld op middelen die op de horizonscan staan.

De praktijk rondom de geselecteerde weesgeneesmiddelen
Bij alle geselecteerde middelen uit de monitor werken ziekenhuizen met een indicatiecommissie, starten stopcriteria en een register. Dit is positief omdat dit het gepast gebruik van zorg bevordert. Zo heeft de
indicatiecommissie bij eculizumab bij aHUS ervoor gezorgd dat de indicatie aHUS minder vaak onterecht
wordt gesteld. Dit betekent dat de patiënt betere zorg ontvangt. Een juiste indicatie vormt immers een
belangrijke voorwaarde. Ook zorgt een juiste indicatiestelling voor een kostenbesparing.
Uit de interviews blijkt ook dat er obstakels zijn. De praktijk rondom nintedanib en pirfenidon laat bijvoorbeeld zien dat het opzetten van een register veel haken en ogen heeft. Het feit dat bij deze middelen
meerdere fabrikanten, expertisecentra en voorschrijvende ziekenhuizen zijn betrokken speelt hierin een
belangrijke rol. De praktijk rondom MPS I toont aan dat samenwerking op nationaal niveau niet vanzelfsprekend is. Twee expertisecentra mogen het middel dat hoort bij deze aandoening voorschrijven maar
de samenwerking tussen beide centra is minimaal.
Bij eculizumab bij aHUS is een arrangement afgesloten dat waarborgen bevat voor de samenwerking.
Ondanks dat is gebleken dat het niet eenvoudig is om alle gegevens in één landelijk register op te nemen.
Het bijbehorende expertisecentrum stelt voor om de vergoeding te koppelen aan een verplichting tot
aanlevering van gegevens voor het landelijk register. Ook stelt het expertisecentrum voor dat zorgverzekeraars niet vergoeden als een patiënt niet is besproken door de indicatiecommissie.
Uit alle casussen volgt een duidelijke roep om een meer bindend karakter van afspraken. Dit zou
expertisecentra en voorschrijvende centra helpen bij het in de praktijk brengen van de afspraken. Dit
geldt vooral bij de afspraken rondom de vulling van het register en de indicatiecommissie.
De financiering van registers is daarnaast meerdere malen genoemd als probleem. Registers worden
op dit moment op verschillende wijzen gefinancierd. Vanuit ziekenhuizen, ZonMW, zorgverzekeraars
of fabrikanten. Bij alle geselecteerde middelen uit deze editie van de monitor blijkt de onafhankelijke
financiering ontoereikend op de korte of lange termijn. Er is vanuit expertisecentra grote vraag naar een
oplossing hiervoor.

Europese samenwerking op het gebied van registers
Artsen stoppen bij veel middelen met het vullen van de registers van de fabrikant. Deze registers leveren
hen te weinig bruikbare informatie op. Tijdens de interviews is aangegeven dat het zinvoller zou zijn om
te werken met Europese en onafhankelijk gefinancierde registers die tevens ziekte-specifiek zijn. Dit geldt
vooral voor weesgeneesmiddelen vanwege de geringe patiëntaantallen. Aangegeven werd dat alleen met
dergelijke registers goed inzichtelijk kan worden gemaakt wat de waarde van deze geneesmiddelen is
voor de patiënt. Niet alleen vanuit expertisecentra maar ook vanuit de patiëntorganisaties die wij hebben
geïnterviewd is hier vraag naar.
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Voor beoordelingen van het Zorginstituut is meer inzage eveneens van belang. Bij toetreding tot het
basispakket zijn vaak alleen gegevens beschikbaar over de effectiviteit van geneesmiddelen op korte
termijn. Gegevens over lange termijn ontbreken of zijn onduidelijk. Betere of beter gevulde registers
kunnen hier in de loop van de tijd meer informatie over geven. Op basis hiervan kan het Zorginstituut een
middel ook opnieuw onder de loep nemen met het oog op gepast gebruik van zorg.

Algemene constateringen weesgeneesmiddelen in het basispakket
Tussen 2012 en 2016 heeft een stijging van het totaal vergoede bedrag plaatsgevonden van €178 miljoen
naar €258 miljoen. Dit is een stijging van 45% over 5 jaar met een gemiddelde stijging van 10% jaarlijks.
Over deze vijf jaar steeg ook het aantal patiënten dat met deze middelen behandeld wordt, namelijk met
33%. Net als in de monitor 2017 concluderen we dat er na afloop van de tienjarige periode weinig concurrentie op gang komt en er geen prijsdaling intreedt. Opvallend is dat de oncologische weesgeneesmiddelen aanzienlijk goedkoper zijn dan de niet-oncologische weesgeneesmiddelen.
Het Zorginstituut ziet de aanpassing van de sluiscriteria als een goede ontwikkeling. Echter, we constateren
dat sommige per verzekerde dure middelen voor zeer zeldzame aandoeningen vanwege lage patiëntaantallen automatisch in het pakket instromen. Dit terwijl middelen met een iets groter patiëntaantal wel
aan de criteria van de sluis voldoen.

Geleerde lessen voor toekomstige arrangementen en vervolgacties
Het Zorginstituut zal bij toekomstige arrangementen de waarborgen voor de samenwerking tussen een
of meerdere expertisecentra en voorschrijvende centra benadrukken. Daarnaast volgt uit de monitor dat
het aanwijzen van meerdere expertisecentra bij zeer zeldzame aandoeningen niet de voorkeur heeft.
Het Zorginstituut concludeert dat structurele financiële ondersteuning noodzakelijk is om de bruikbaarheid van registers te waarborgen en daarmee te komen tot meer inzicht in de effectiviteit, kosteneffectiviteit en plaatsbepaling (gepast gebruik).
Tegelijkertijd blijkt uit deze monitor dat voor het structureel oplossen van problemen afspraken met
een meer verplichtend karakter nodig zijn. Hieronder geven wij weer hoe deze afspraken vorm zouden
kunnen krijgen.

Mogelijkheden voor een weesgeneesmiddelen-arrangement met een meer verplichtend
karakter
Uit de interviews kwam naar voren dat er vraag is naar een meer verplichtend karakter van de afspraken
uit het weesgeneesmiddelen-arrangement, eventueel in de vorm van juridische verankering. Op basis
van de interviews kan hierbij gedacht worden aan:
• geen vergoeding als een patiënt niet is besproken in de indicatiecommissie;
• geen vergoeding indien gegevens niet worden geïncludeerd in registratie;
• voor behoud status voorschrijvend centrum en expertisecentrum is deelname aan de landelijke
registratie verplicht
Daarnaast is uit de monitor gebleken dat structurele financiering voor het opzetten en onderhouden van
onafhankelijke en ziekte-specifieke registers nodig is. Als dit niet beter ingebed wordt, zullen registers
onvoldoende van grond komen en geen informatie opleveren over de waarde van deze dure geneesmiddelen in de praktijk.
Er zitten haken en ogen aan zowel het vormgeven van de afspraken met een verplichtend karakter als
de financiering van registers. Het Zorginstituut werkt de mogelijkheden verder uit binnen de uitvoeringstoets Regie op registers.
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Eind 2015 heeft het Zorginstituut het rapport ‘Pakketbeheer weesgeneesmiddelen’
uitgebracht. Hierin is opgenomen dat als wij na weging van de pakketprincipes tot
de conclusie komen dat het wenselijk is een weesgeneesmiddel toe te laten tot de
basisverzekering, het van belang is dit (vanwege de hoge kosten en/of ongunstige
kosteneffectiviteit) op een verantwoorde wijze te doen. Om de toegankelijkheid
van weesgeneesmiddelen te waarborgen, de doelmatige inzet ervan te bevorderen
en zo de risico’s voor de basisverzekering te beheersen, introduceert het
Zorginstituut het zogeheten weesgeneesmiddelen-arrangement. Dit is een set
afspraken met de beroepsgroep om de (kosten)effectiviteit van deze middelen te
optimaliseren door de kwaliteit van zorg transparant te maken, de effectiviteit te
optimaliseren en de kosten te reduceren. Deze set van afspraken is een
voorwaarde voor toelating tot de basisverzekering. Een weesgeneesmiddelenarrangement bestaat uit:
•

•
•

Onze referentie
2017018207

het instellen van een indicatiecommissie, belast met het adviseren over het
starten dan wel stoppen van een behandeling met een weesgeneesmiddel bij
een individuele patiënt.
de (door)ontwikkeling van start- en stopcriteria.
het opzetten van of aansluiten bij een onafhankelijk (internationaal) register.
Wij vinden het van belang dat expertisecentra data gaan verzamelen voor de
volgende doelen:
−
verkrijgen van gegevens over de (kosten)effectiviteit van de
behandeling in de praktijk, bijvoorbeeld voor het formuleren van starten
stopcriteria en het optimaliseren van de dosering;
−
het evalueren van het gebruik van het weesgeneesmiddel in de praktijk.

Het is de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen om op een goede en
verantwoorde manier invulling en uitvoering te geven aan deze instrumenten.
In geval van eculizumab bij de indicatie aHUS is besloten dat er een
weesgeneesmiddelen-arrangement opgesteld dient te worden. Deze afspraken
leggen wij vast samen met de betreffende beroepsgroep (in dit geval de NIV) en
na overleg met het expertisecentrum, patiëntenvereniging en zorgverzekeraars.
Het overleg met partijen heeft plaatsgevonden op 11 april. Op basis van dit
gesprek is bijgevoegd arrangement opgesteld.
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In het ene weesgeneesmiddelen-arrangement zal de nadruk meer liggen op het
evalueren van het gebruik in de praktijk en de ontwikkeling van start- en
stopcriteria en in het andere geval zal de nadruk meer liggen op de
kosteneffectiviteit. In geval van eculizumab bij de indicatie aHUS is er reeds een
richtlijn met start- en stopcriteria opgesteld, maar is onduidelijk wat de
kosteneffectiviteit is van behandeling met eculizumab conform deze richtlijn.
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Om die reden ligt de nadruk bij dit weesgeneesmiddelen-arrangement op het
verkrijgen van inzicht op de kosteneffectiviteit en verzoeken wij de NIV na afloop
van het CUREiHUS onderzoek de kosteneffectiviteit van behandeling van aHUSpatiënten met eculizumab conform de richtlijn aan te leveren. Zoals afgesproken
met het expertisecentrum dient de economische evaluatie te voldoen aan de eisen
zoals opgesteld door het Zorginstituut in de ‘Richtlijn voor het uitvoeren van
economische evaluaties in de gezondheidszorg’1 (of een update hiervan). De
economische evaluatie dient conform het hiervoor beschikbare format van het
Zorginstituut2 opgesteld te worden. Het Zorginstituut ontvangt de economische
evaluatie graag uiterlijk 1 april 2021.
Hieronder staan de afspraken met betrekking tot het weesgeneesmiddelenarrangement (indicatiecommissie, start- en stopcriteria en register)
uitgeschreven.
Indicatiecommissie
Het expertisecentrum Zeldzame Nierziekten van het Radboud UMC is het
expertisecentrum voor de diagnose en behandeling van aHUS. Er is een landelijke
aHUS-wekgroep opgericht die een richtlijn voor de behandeling van aHUS hebben
opgesteld. In deze werkgroep zijn van alle 8 UMC’s een internist nefroloog en/of
een kinderarts nefroloog afgevaardigd. Sinds 1 januari 2016 wordt er conform
deze richtlijn gehandeld. Deze landelijke werkgroep aHUS speelt een centrale rol.
In de richtlijn is opgenomen dat het de aanbeveling verdient om bij iedere patiënt
met vermoedelijke aHUS in een zo vroeg mogelijk stadium met een van de leden
van deze werkgroep te overleggen. In feite fungeert deze landelijke werkgroep al
grotendeels als een indicatiecommissie zoals bedoeld in het rapport Pakketbeheer
weesgeneesmiddelen. Indien een patiënt gediagnosticeerd is met de indicatie
aHUS en de patiënt onvoldoende reageert op de behandeling met plasmaferese, is
het van belang dat er zo snel als mogelijk gestart wordt met eculizumab zodat
blijvend schade kan worden voorkomen. Het is dan ook niet mogelijk om de
indicatiecommissie ad hoc bijeen te laten komen om een nieuwe patiënt te
bespreken. In geval van een nieuwe aHUS-patiënt met mogelijk een indicatie voor
behandeling met eculizumab consulteert de voorzitter ten minste vier leden van
de werkgroep met de vraag of de patiënt voldoet aan de startcriteria voor
behandeling met eculizumab. In geval er geen consensus bestaat, worden meer
leden van de werkgroep geconsulteerd.
In principe komt deze werkgroep elke drie maanden bijeen om de stand van
zaken van alle nieuwe patiënten te bespreken. Ook worden de patiënten
besproken waarbij de behandeltermijn van drie maanden is afgelopen. Bij deze
1

https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/publicaties/publicatie/2016/02/29/richtlijn-voor-het-uitvoeren-

van-economische-evaluaties-in-de-gezondheidszorg
2

https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/publicaties/publicatie/2016/07/25/templatepharmacoeconomic-dossier
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laatste groep wordt besproken of stoppen met eculizumab verantwoord is. Indien
blijkt dat dit niet verantwoord is, wordt bekeken of de dosering kan worden
verlaagd. Op dit moment worden deze bijeenkomsten van de werkgroep geleid
door de voorzitter die zelf ook behandelend arts is. Zoals in het rapport
Pakketbeheer weesgeneesmiddelen opgenomen vinden wij het van belang dat er
een goede verhouding bestaat tussen expertise en onafhankelijkheid en geven wij
de voorkeur aan een onafhankelijk voorzitter. Dit kan bijvoorbeeld een algemeen
kinderarts, internist, ziekenhuisapotheker of jurist zijn. Wij geven de landelijke
werkgroep in overweging om de indicatiecommissie op dit punt aan te passen.
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Start- en stopcriteria
De indicatiecommissie handelt conform de start- en stopcriteria zoals beschreven
in de ‘Richtlijn voor behandeling van patiënten met trombotische
microangiopathie’ uit 20163. In de richtlijn is opgenomen dat in geval van een
recidief de behandeling met eculizumab conform regime van de fabrikant
(behandeling elke twee weken) plaats zal vinden. Afgesproken is dat de
indicatiecommissie hiervan kan afwijken op het moment zij dit verantwoord
achten. Afwijking van de start- en stopcriteria is toegestaan, mits hiervoor
consensus bestaat in de indicatiecommissie en registratie plaats vindt dat is
afgeweken en wat hiervoor de onderbouwing was.
Tussentijdse aanpassing van de richtlijn is mogelijk. In geval de start- en
stopcriteria tussentijds gewijzigd worden ontvangen we tijdig een voorstel voor
aanpassing hiervan met daarbij een onderbouwing, zodat het Zorginstituut kan
bekijken of dit gevolgen heeft voor de vergoeding van eculizumab. In geval van
uitbreiding zou het kunnen zijn, dat dit niet voldoet aan het wettelijke criterium
stand van de wetenschap en praktijk. Indien dit het geval is, is vergoeding vanuit
de basisverzekering niet mogelijk.
Register/(jaarlijkse) verslaglegging
Alle benodigde data voor de economische evaluatie, zoals kwaliteit van leven
(EQ5D), nierfunctie, aantal TMA-interventies en productiviteit worden in het kader
van het CUREiHUS onderzoek (gesubsidieerd door ZON/MW) verzameld in een
register. Bij twijfel over welke informatie voor de economische evaluatie
verzameld dient te worden, kan contact opgenomen worden met het
Zorginstituut.
In de jaarlijkse Monitor weesgeneesmiddelen van het Zorginstituut rapporteert
het Zorginstituut onder andere de stand van zaken met betrekking tot de lopende
weesgeneesmiddelen-arrangementen. Uiterlijk 31 januari van elk lopend
onderzoekjaar ontvangt het Zorginstituut hiervoor onderstaande gegevens.

Aantallen patiënten:
•
•
•
•

3

Aantal patiënten dat is/wordt behandeld met eculizumab
Aantal patiënten dat is/wordt behandeld met plasmaferese
Aantal patiënten dat is gestopt met eculizumab
Bij hoeveel patiënten is na drie maanden gestopt met eculizumab

http://www.hematologienederland.nl/sites/default/files/Richtlijn-TMA-03102016-NVvHautorisatie.pdf
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Behandelduur en dosering:
•
•
•
•

Bij hoeveel patiënten is na recidief weer gestart met eculizumab?
Hoe zijn de recidieven behandeld? (elke twee weken behandeld, gestopt of
tijd ertussen verlengd)
Hoeveel patiënten worden op dit moment elke twee weken behandeld?

Hoeveel patiënten worden behandeld met een lagere
behandelfrequenties? Wat is de gemiddelde behandelfrequentie van deze
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groep patiënten?

Overige vragen:
•
•
•
•
•

Hebben er serious adverse events plaatsgevonden (incl. overlijden)? Zo ja,
welke en hoe vaak?
Hoe vaak is de indicatiecommissie het afgelopen jaar bijeengekomen?
Hoe zijn de vergaderingen praktisch vormgegeven? Wordt er elektronisch of
fysiek vergaderd of verschilt dit per keer?
Hoeveel patiënten zijn er in totaal besproken in de commissie?
Hoe verloopt het onderzoek? Wat gaat er goed en wat zijn aandachtspunten
voor het vervolg van het onderzoek? Is er bijvoorbeeld sprake van veel
missing data?

Daarnaast zouden we graag aan het einde van de dataverzameling inzicht krijgen
in onderstaande inhoudelijke vragen:
•
Wat is de gemiddelde (incl. spreiding) per groep (gestopt, elke twee weken
behandeld en lagere behandelfrequentie), bij diagnose, verandering na één,
twee, drie en vier jaar behandelen ten opzichte van diagnose?
* kwaliteit van leven (EQ5D),
* nierfunctie (eGFR en CKD klasse)
* aantal TMA interventies
•
Welk percentage patiënten is een CKD klasse verbeterd, gelijk gebleven of
achteruitgegaan?
Zoals in de brief reeds opgenomen, ontvangen wij graag een bevestiging dat het
bestuur van de NIV akkoord gaat met de inhoud van dit weesgeneesmiddelenarrangement.

Pagina 4 van 4

Bijlage 2
Verslag ten aanzien van visitatie Zorgverzekeraars Nederland/Zorginstituut
Data extractie: 23-05-2018
Dit verslag bevat de data uit de CUREiHUS database van 4 academische centra, gezien de overige
centra nog geen afdoende data in de database hebben kunnen invoeren voor analyse. Alleen de
patiënten die na 01-01-2016 zich hebben gepresenteerd met aHUS zijn geincludeerd in de analyse.
Aantallen patiënten:
1. Aantal patiënten dat is/wordt behandeld met eculizumab

Sinds 01-01-2016 zijn er 15 patiënten behandeld voor aHUS. In totaal hebben 14 patiënten
eculizumab ontvangen. Van de patiënten die zijn behandeld met eculizumab ontvangen
momenteel nog 7 patiënten eculizumab. Zie ook figuur hieronder.
2. Aantal patiënten dat is/wordt behandeld met plasmaferese
Van de 15 patiënten werd 1 patiënt succesvol behandeld met plasmaferese
3. Aantal patiënten dat is gestopt met eculizumab
In totaal is eculizumab therapie gestaakt bij 10 patiënten. Van deze 10 heeft 1 patiënt heeft maar 1
gift eculizumab ontvangen waarna therapie gestaakt gezien een alternatieve diagnose. In totaal
hebben 4 patiënten een recidief gekregen na staken therapie waarna eculizumab therapie is herstart
met goed resultaat.
4. Bij hoeveel patiënten is na drie maanden gestopt met eculizumab
Bij 8 van de 9 patiënten is de behandeling binnen 3 maanden gestaakt. Bij 1 patiënt is de behandeling
na 9 maanden gestaakt.
Behandelduur en dosering:
5. Bij hoeveel patiënten is na recidief weer gestart met eculizumab?
Bij alle patiënten met een recidief (n=4) na het staken van therapie, is direct eculizumab therapie
herstart.
6. Hoe zijn de recidieven behandeld? (elke twee weken behandeld, gestopt of
tijd ertussen verlengd)
In alle patiënten is eculizumab therapie herstart waarbij ze de eerste periode 1x per 2 weken
eculizumab krijgen. Bij 1 patiënt is na 3 maanden eculizumab opnieuw gestaakt zonder recidief tot op
heden. De overige patiënten worden nu nog behandeld met eculizumab.
7. Hoeveel patiënten worden op dit moment elke twee weken behandeld?
Drie patiënten ontvangen eculizumab elke 2 weken. In 2 van de 3 patiënten is het interval 2 weken
vanwege een recidief in de afgelopen 3 maanden waarna eculizumab herstart is. De 3e patiënt is net
gestart met therapie na een eerste presentatie.
8. Hoeveel patiënten worden behandeld met een lagere behandelfrequenties? Wat is de
gemiddelde behandelfrequentie van deze groep patiënten?
1

In totaal ontvangen 4 patiënten eculizumab met een lagere behandelfrequentie. Drie patiënten
ontvangen eculizumab met een interval van 4 weken en 1 patiënt met een interval van 5 weken.

Overige vragen:
9. Hebben er serious adverse events plaatsgevonden (incl. overlijden)? Zo ja, welke en hoe
vaak?
Gezien het een observationele studie betreft hoeven we officieel geen (S)AEs te noteren dan wel
rapporteren bij toetsing online. In de database pogen we wel alle SAEs bij te houden. Er zijn 5 SAEs
gerapporteerd tot op heden. Dit betreft 1 overlijden van een patiënt die na 1 gift eculizumab een
alternatieve diagnose bleek te hebben waaraan de patiënt is overleden. In totaal zijn er 4 opnames in
ziekenhuis of verlenging opnames in ziekenhuis gerapporteerd.
10. Hoe vaak is de indicatiecommissie het afgelopen jaar bijeengekomen? Hoe zijn de
vergaderingen praktisch vormgegeven? Wordt er elektronisch of fysiek vergaderd of
verschild dit per keer?
De landelijke werkgroep aHUS heeft vier keer per jaar een vergadering van 2 uur. Afwisselend wordt
er telefonisch vergaderd en fysiek op een locatie in Utrecht.

11. Hoeveel patiënten zijn er in totaal besproken in de commissie?
Sinds 01-01-2016 zijn er 44 nieuwe patiënten besproken die zich presenteerde met een trombotische
microangiopathie. Uiteindelijk is er in 25 patiënten besloten om eculizumab therapie te starten. Van
10 patiënten moeten de gegevens nog in de database worden ingevoerd.
12. Hoe verloopt het onderzoek? Wat gaat er goed en wat zijn aandachtspunten voor het
vervolg van het onderzoek?
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest om de studie op te start in elk academisch centrum.
Op dit moment zijn 7 van de 8 academische centra aan boord en we hopen spoedig de studie ook op
te kunnen starten in LUMC. Vanuit het AMC, MUMC en ErasmusMC zijn de patiënten nog niet
(volledig) ingevoerd, derhalve missen er naar schatting 15-20 patiënten in de database welke wel
besproken zijn in de werkgroep. Gezien de omvang van de database zal het een aandachtspunt
blijven dat elk centrum nauwgezet en zorgvuldig alle data invoert. De coördinerende onderzoeker uit
het Radboudumc tezamen met de databasemanagers uit het Radboudumc ondersteunen hierin waar
mogelijk.

2

Figuur 1 Schema nieuw gediagnosticeerde aHUS patiënten behandeld volgens nieuwe richtlijn
sinds 01-01-2016 binnen de CUREiHUS studie (ingevoerd en up to date in CUREiHUS database)
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Bijlage 3

Rapportage IPF-NL
Opgesteld door: Patiëntregisters.nl / R. Simons
Amersfoort, 20 maart 2017

Samenvatting

Patiëntregisters.nl heeft ten behoeve van de NVALT, longartsen, Zorginstituut, en betrokken farmaceutische
industrieën, zijnde Roche Nederland BV en Boehringer Ingelheim BV een rapportage opgesteld.
De Rapportage is opgesteld aan de hand van de door de deelnemende ziekenhuizen aangeleverde
gegevens, en aan de hand van de bij Patiëntregisters.nl bekende criteria van het ZINL.
Opmerking: Aangezien het Zuyderland-ziekenhuis (locatie Heerlen) haar gegevens nog vragen
opriepen, zijn deze gegevens pas op het laatste moment handmatig verwerkt.
De rapportage omvat:
1. Gegevens omtrent de populatie, leeftijd, gebruik van pirfenidone en nintedanib, of beide
middelen.
2. Gegevens omtrent de start- en stopcriteria met betrekking tot pirfenidon en nintedanib.
3. Gegevens over gebruiksduur
4. Gegevens over FVC
Een aantal gegevens is niet aanwezig. Het is daarom niet mogelijk een relatie te leggen tussen kwaliteit van
leven en het gebruik van een van de middelen. Er zijn ook te weinig gegevens bekend omtrent hoeveel
patiënten zijn voorgelegd aan het expertpanel. Over SAE’s, ADR’s en Special Situations bevat het register te
weinig gegevens (en in een aantal gevallen zijn deze data lastig uit de aangeleverde data te halen). Daardoor
is op dit moment lastig te zeggen hoeveel patiënten nu (tijdelijk) gestopt zijn, of geswitcht zijn naar het
andere middel vanwege bijwerkingen.
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Eisen rapportages t.a.v. ZINL

Totalen

3)

Het totaal aantal patiënten in het register 1

848

4)

Hoeveel van de patiënten zijn 18 jaar en ouder?

5) Het aantal patiënten en het percentage patiënten
dat pirfenidone gebruikt, of heeft gebruikt.

Patienten >18 jaar
Gemiddelde leeftijd
Leeftijd onbekend

838
70
9

Aantal patienten = Pirfenidon
523
% = Pirfenidon tov het totaal
patienten binnen dat ziekenhuis
% = Pirfenidon tov het totaal
patienten tov het totaal binnen
dit register

6) Het aantal patiënten en het percentage patiënten
dat nintedanib gebruikt, of heeft gebruikt.

62

Aantal patienten = Nintedanib
309
% = Nintedanib tov het totaal
patienten binnen dat ziekenhuis
% = Nintedanib tov het totaal
patienten tov het totaal binnen
dit register

7) Het aantal patiënten dat beide geneesmiddelen
heeft gebruikt

36

Pirfenidon + Nintedanib
Pirfenidon Nintedanib
Nintedanib Pirfenidon
Verandering medicatie data
ontbreekt

21
19
2
781

Hoeveel patienten zijn overleden?
Overleden onbekend

79
604

Medicatie onbekend totaal

64

1

Voor een specificatie van deze totalen zie bijlage I
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3

Startcriteria Esbriet (pirfenidon)
8) Diagnose gesteld in MDO ; hoeveel van het aantal
patiënten dat pirfenidone gebruikt heeft de diagnose IPF
gesteld in het MDO, én
9) Mild tot matig ernstige IPF (FVC >= 50%), of
10) Milde IPF (FVC > 80%) starten na observatieperiode
van tenminste 3 maanden, waarin FVC gemeten is en
progressie kan worden aangetoond (niet smarter dan dit
gemaakt). Progressie moet worden aangetoond;
Meetpunt bij t = - 3mnd en bij 0 mnd én de FVC is kleiner
geworden.

Aantal patienten + MDO
diagnose (=niet leeg)
FVC >= 50% bij Visit Start
FVC >80%
T-3 en T0; FVC is kleiner
geworden

517
481

82

Stopcriteria Esbriet (pirfenidon)
11) Iedere 3 maanden FVC meten; Effect nintedanib
iedere 3 maanden evalueren en bij verdere achteruitgang
van de ziekte steeds heroverwogen.
12) Bij relatieve achteruitgang over 6 maanden FVC >
10% casus voorleggen aan IPF expert panel.

T=9mnd – T=3 mnd

a)
Dit houdt in: Verschil in 6 maanden: T=9mnd – T=3
mnd, of T=15mnd- T=9 mnd; dan voorleggen aan
expertpanel; blijkt dat ergens uit de data?

T=15mnd- T=9 mnd

13) Indien na 6 maanden behandeling de FVC daalt tot
onder 50% casus voorleggen aan IPF expert panel.
Voorbeeld: T=15mnd-T=9mnd of T=9mnd-T=3mnd
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20
18

T0
T3
T6
T9
T12
T15
T18
T21

7
12
6
7
5
6
4
2

4

Startcriteria nintedanib
14) Diagnose gesteld in MDO hoeveel van het aantal
patiënten dat nintedanib gebruikt heeft de diagnose IPF
gesteld in het MDO, én

Aantal patienten + MDO
diagnose (=niet leeg)
291

15) Mild tot matig ernstige IPF (FVC >=50%) én FVC <50%. (FVC >=50%
Dat zijn dus alle patiënten
16) Bij milde IPF (FVC>80%) na observatieperiode van 3
maanden. Evt. eerder starten indien ziekteprogressie
objectief is aangetoond en gedocumenteerd. Progressie
moet worden aangetoond; Meetpunt bij t = - 3mnd en bij
0 mnd én de FVC is kleiner geworden.

FVC <50%
FVC >80%
T-3 en T0; FVC is kleiner
geworden

251
37

28

Stopcriteria Nintedanib
17) Iedere 3 maanden FVC meten; Effect nintedanib
iedere 3 maanden evalueren en bij verdere achteruitgang
van de ziekte steeds heroverwogen.
18) Bij relatieve achteruitgang over 6 maanden FVC >
10% casus voorleggen aan IPF expert panel.

T=9mnd – T=3 mnd

a)
Dit houdt in: Verschil in 6 maanden: T=9mnd – T=3
mnd, of T=15mnd- T=9 mnd; dan voorleggen aan
expertpanel; blijkt dat ergens uit de data?

T=15mnd- T=9 mn

7

24

Algemeen
19) Hoeveel van deze patiënten genoemd onder 12, 13
18 en 19 blijven het geneesmiddel (pirfenidone of
nintedanib gebruiken?? (Absoluut en percentage; totaal
en per ziekenhuis)
Zie 12

T9
T12
T15
T18
T21
T24

Zie 13 / t15-t9

T9
T12
T15
T18
T21
T24
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21
10
18
4
3
1
5
5
5
3
1
1

5

20) Is de afname FVC na start anders dan voor start? Dit
houdt in:
a)
Wat is het afname percentage voor start van de
behandeling en wat is het percentage afname na start van
de behandeling tussen de opeenvolgende periodes
(protocol 4.8 1a)?
T-6 - T0
T0 - T6

neemt toe
neemt af
neemt toe
neemt af

51
278
176
193

T12 - T6 ; >80 start
T12 - T6 ; 50-80 start

55

21) Is er een ‘sustainable’ verschil tussen patiënten die
starten met een FVC >80 en patiënten die starten met een
FVC tussen 50 en 80
aantal patienten
aantal patienten
22) Is er iets te zeggen over de gereporteerde Quality of
Life data na de start van pirfenidone of nintedanib?
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Totaal
Het totaal aantal patiënten in het register

848

Hoeveel van de patiënten zijn 18 jaar en ouder?
Gemiddelde leeftijd
Leeftijd onbekend

816
69
9

Het aantal patiënten dat pirfenidone gebruikt, of heeft gebruikt.
Het percentage patiënten dat pirfenidone gebruikt, of heeft gebruikt % bij dat zk
Het percentage patiënten dat pirfenidone gebruikt, of heeft gebruikt % per zk tov totaal

529
60

Het aantal patiënten dat nintedanib gebruikt, of heeft gebruikt.
Het percentage patiënten dat nintedanib gebruikt, of heeft gebruikt % bij dat zk
Het percentage patiënten dat nintedanib gebruikt, of heeft gebruikt % per zk tov totaal

309

Nb. Voor een specificatie per ziekenhuis zie bijlage II
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Patiënten per ziekenhuis
Zuyderland II

48

Rijnstate

5

Zuyderland

21

Sint Antonius ziekenhuis

359

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

54

Martini ziekenhuis

44

Jeroen Bosch Ziekenhuis

25

Isala

24

Haaglanden Medisch Centrum

24

Erasmus MC

175

Catharina Ziekenhuis

10

Canisius Wilhelmina ziekenhuis

44

Academisch medisch centrum

15
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Leeftijd patiënten per ziekenhuis
Zuyderland II

48

Rijnstate 5
Zuyderland

71
63

21

0

0
67

0

Sint Antonius ziekenhuis

359

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

48

Martini ziekenhuis

44

69
0

Jeroen Bosch Ziekenhuis

25

71

0

Isala

24

73

0

Haaglanden Medisch Centrum

23

71

0
174

Catharina Ziekenhuis 10
Canisius Wilhelmina ziekenhuis
Academisch medisch centrum

68
42

15
0

69

50

1

0
72

66

0

6

66

Erasmus MC

68

2

0
100

Series1
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150

Series2

200

250

300

350

400

450

Series3

8

Gebruik van pirfenidon/nintedanib per zkh
250
203
200
156
150
107
100
64
50
7 8
0

21

11

8 2

19

24
5

Pirfenidon
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0

16 9

24 20

42

38
16

18

3

2 3

12

Nintedanib

9

% Patiënten per zkh dat pirfenidon gebruikt tov het zkh
47

87.5
40

48
80

86
63
57
79
70
55

64

100

Academisch medisch centrum

Canisius Wilhelmina ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Erasmus MC

Haaglanden Medisch Centrum

Isala

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Martini ziekenhuis

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Sint Antonius ziekenhuis

Zuyderland

Rijnstate

Zuyderland II

% Patiënten per zkh dat nintedanib gebruikt tov het totaal
000 1

1 0

8

20

01
1
3
2

Academisch medisch centrum

Canisius Wilhelmina ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Erasmus MC

Haaglanden Medisch Centrum

Isala

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Martini ziekenhuis

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Sint Antonius ziekenhuis

Zuyderland

Rijnstate

Zuyderland II
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Gemiddelde gebruiksduur 2
Aantal patiënten inclusief gecorrigeerde data

Pirfenidon
Nintedanib
geen
Doorlooptijd in dgn

Pirfenidon
Nintedanib
geen
Gemiddelde doorlooptijd in dgn

Pirfenidon
Nintedanib
geen

796 nb Gegevens zonder Zuyderland II (locatie Heerlen)
488
297
11
343116
206472
130537
6107
442
423
440
555

2

Nadere analyse is noodzakelijk
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Doorlooptijd in dgn
120000

100000

dgn

80000

60000

40000

20000

0

Acade
misch
medis
ch
centru
m

Canisi
Haagla
us
Cathar
nden
Wilhel ina Erasm Medis
mina Zieken us MC
ch
zieken huis
Centru
huis
m

Isala

Onze
Sint
Jeroen Martin Lieve
Antoni
Bosch
i
Vrouw
Zuyde Rijnsta
us
Zieken zieken
e
rland
te
zieken
huis
huis Gasth
huis
uis

Gecorrigeerde data

13307 20400

2438 104930 5311

9794

5315

20006 54270 96626

9428

1291

Gecorrigeerd Pirfinidon

5267

12718

2329

51281

4891

9794

4580

7572

38190 61031

7860

959

Gecorrigeerd Nintedanib

8040

1575

109

53649

420

0

735

12434 16080 35595

1568

332

Gecorrigeerd geen medicatie

8040

6107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ongecorrigeerde data

0

4368

1263

1788

1904

465

2299

4974

0

33371

83

374

Ongecorrigeerd Pirfinidon

0

1990

1173

1788

1788

465

2070

4372

0

23636

83

374

Ongecorrigeerd Nintedanib

0

67

90

0

116

0

229

602

0

9735

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ongecorrigeerd geen medicatie 2311
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13) Indien na 6 maanden behandeling de FVC daalt tot
onder 50% casus voorleggen aan IPF expert panel.
Voorbeeld: T=15mnd-T=9mnd of T=9mnd-T=3mnd

T0
T3
T6
T9
T12
T15
T18
T21

12
6
7
5
6
4
2

12
5
6
4
3
3
1

7

18

7

20

18

451
65

469

64

20

481
82

FVC >= 50% bij Visit Start
FVC >80%
T-3 en T0; FVC is kleiner
geworden

Stopcriteria Esbriet (pirfenidon)
11) Iedere 3 maanden FVC meten; Effect nintedanib
iedere 3 maanden evalueren en bij verdere achteruitgang
van de ziekte steeds heroverwogen.
12) Bij relatieve achteruitgang over 6 maanden FVC > 10% T=9mnd – T=3 mnd
casus voorleggen aan IPF expert panel.
a)
Dit houdt in: Verschil in 6 maanden: T=9mnd – T=3
T=15mnd- T=9 mnd
mnd, of T=15mnd- T=9 mnd; dan voorleggen aan

517

Aantal patienten + MDO
diagnose (=niet leeg)

64

Startcriteria Esbriet (pirfenidon)
8) Diagnose gesteld in MDO ; hoeveel van het aantal
patiënten dat pirfenidone gebruikt heeft de diagnose IPF
gesteld in het MDO, én
9) Mild tot matig ernstige IPF (FVC >= 50%), of
10) Milde IPF (FVC > 80%) starten na observatieperiode
van tenminste 3 maanden, waarin FVC gemeten is en
progressie kan worden aangetoond (niet smarter dan dit
gemaakt). Progressie moet worden aangetoond; Meetpunt
bij t = - 3mnd en bij 0 mnd én de FVC is kleiner geworden.

Medicatie onbekend totaal

68
567

13
2
781

19
2
781

79
604

15

21

7) Het aantal patiënten dat beide geneesmiddelen heeft Pirfenidon + Nintedanib
gebruikt
Pirfenidon à Nintedanib
Nintedanib à Pirfenidon
Verandering medicatie data
ontbreekt

Hoeveel patienten zijn overleden?
Overleden onbekend

297

6) Het aantal patiënten en het percentage patiënten dat Aantal patienten = Nintedanib
309
nintedanib gebruikt, of heeft gebruikt.
% = Nintedanib tov het totaal
patienten binnen dat ziekenhuis
% = Nintedanib tov het totaal
36
patienten tov het totaal binnen
dit register

60

481

5) Het aantal patiënten en het percentage patiënten dat Aantal patienten = Pirfenidon
523
pirfenidone gebruikt, of heeft gebruikt.
% = Pirfenidon tov het totaal
patienten binnen dat ziekenhuis
% = Pirfenidon tov het totaal
62
patienten tov het totaal binnen
dit register

Patienten >18 jaar
Gemiddelde leeftijd
Leeftijd onbekend

800

kolom

zie apparte

Zuyderland II;

25
1

53
1

1

1

11
2

13

11

8

3

48

1

21

47

42
72
2

44

ziekenhuis

Wilhelmina

Canisius

7

15
66
0

15

centrum

medisch

Totaal (zonder Academisch

790
69
9

Hoeveel van de patiënten zijn 18 jaar en ouder?

4)

848

Zuyderland II

Totaal incl

838
70
9

Het totaal aantal patiënten in het register

3)

Eisen rapportages t.a.v. ZINL

Bijlage I bij Rapportage IPF-NL

0

20

2

1

80

8

10
68
0

10

Ziekenhuis

Catharina

2

4

8

37

64

15

63

111

174
70
1

175

Erasmus MC

2

2

1

21

5

2

79

19

23
71
0

24

Centrum

Medisch

Haaglanden

1

1

1

1

0

0

0

3

100

24

24
73
0

24

Isala

1

36

9

2

64

16

25
71
0

25

Ziekenhuis

Jeroen Bosch

1

1

3

45

20

3

55

24

44
66
0

44

ziekenhuis

Martini

2

2

2

30

16

5

70

38

48
69
6

54

Gasthuis

Vrouwe

Onze Lieve

8

8

20

43

156

25

57

203

359
68
0

359

ziekenhuis

Sint Antonius

1

1

1

1

0

14

3

2

86

18

21
67
0

21

Zuyderland

0

60

3

0

40

2

5
63
0

5

Rijnstate

Heerlen)

(locatie

0
0
1
1
1
3
1
1

30
17

48

0

11
37

6
0
0

6

1

60

12

2

87

42

48
71
0

48

Zuyderland II

22) Is er iets te zeggen over de gereporteerde Quality of
Life data na de start van pirfenidone of nintedanib?

21) Is er een ‘sustainable’ verschil tussen patiënten die
starten met een FVC >80 en patiënten die starten met een
FVC tussen 50 en 80
aantal patienten
aantal patienten

T0 - T6

20) Is de afname FVC na start anders dan voor start? Dit
houdt in:
a)
Wat is het afname percentage voor start van de
behandeling en wat is het percentage afname na start van
de behandeling tussen de opeenvolgende periodes
(protocol 4.8 1a)?
T-6 - T0

T12 - T6 ; >80 start
T12 - T6 ; 50-80 start

neemt toe
neemt af
neemt toe
neemt af

Algemeen
19) Hoeveel van deze patiënten genoemd onder 12, 13 18
en 19 blijven het geneesmiddel (pirfenidone of nintedanib
gebruiken?? (Absoluut en percentage; totaal en per
ziekenhuis)
Zie 12
T9
T12
T15
T18
T21
T24
Zie 13 / t15-t9
T9
T12
T15
T18
T21
T24

Stopcriteria Nintedanib
17) Iedere 3 maanden FVC meten; Effect nintedanib
iedere 3 maanden evalueren en bij verdere achteruitgang
van de ziekte steeds heroverwogen.
18) Bij relatieve achteruitgang over 6 maanden FVC > 10% T=9mnd – T=3 mnd
casus voorleggen aan IPF expert panel.
a)
Dit houdt in: Verschil in 6 maanden: T=9mnd – T=3
T=15mnd- T=9 mn
mnd, of T=15mnd- T=9 mnd; dan voorleggen aan
expertpanel; blijkt dat ergens uit de data?

Startcriteria nintedanib
14) Diagnose gesteld in MDO hoeveel van het aantal
Aantal patienten + MDO
patiënten dat nintedanib gebruikt heeft de diagnose IPF
diagnose (=niet leeg)
gesteld in het MDO, én
15) Mild tot matig ernstige IPF (FVC >=50%) én FVC <50%. (FVC >=50%
Dat zijn dus alle patiënten
FVC <50%
16) Bij milde IPF (FVC>80%) na observatieperiode van 3
FVC >80%
maanden. Evt. eerder starten indien ziekteprogressie
T-3 en T0; FVC is kleiner
objectief is aangetoond en gedocumenteerd. Progressie
geworden
moet worden aangetoond; Meetpunt bij t = - 3mnd en bij 0
mnd én de FVC is kleiner geworden.

55

51
278
176
193

55
57

45
262
170
187

20
9
18
4
3
1
5
5
5
3
1
1

24

21
10
18
4
3
1
5
5
5
3
1
1

7

2
24

37
28

24

239

251

7

291

291

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
1
2

14

2

2

2

1
1
1
1
1

1

1

2
2
2
1
1
1

2
1
2
1

1

1
1
1
1

2

8
4
8

7

4

1
1
1
1

1

?
?

6
16
6
6

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

2
4

12

848
816
69
9
529
60

309

Hoeveel van de patiënten zijn 18 jaar en ouder?
Gemiddelde leeftijd
Leeftijd onbekend

Het aantal patiënten dat pirfenidone gebruikt, of heeft gebruikt.
Het percentage patiënten dat pirfenidone gebruikt, of heeft gebruikt % bij dat zk
Het percentage patiënten dat pirfenidone gebruikt, of heeft gebruikt % per zk tov totaal

Het aantal patiënten dat nintedanib gebruikt, of heeft gebruikt.
Het percentage patiënten dat nintedanib gebruikt, of heeft gebruikt % bij dat zk
Het percentage patiënten dat nintedanib gebruikt, of heeft gebruikt % per zk tov totaal

Totaal

Het totaal aantal patiënten in het register

Bijlage II bij Rapportage IPF-NL

8
53
1

7
47
1

15
66
0

15

11
25
1

21
48
3

42
72
2

44

2
20
0

8
80
1

10
68
0

10

64
37
8

107
63
13

174
69
1

175

Academisch medisch
Canisius
centrum
Wilhelmina
Catharina
ziekenhuis
Ziekenhuis
Erasmus MC

5
21
1

19
79
2

23
71
0

24

0
0
0

24
100
3

24
73
0

24

9
36
1

16
64
2

25
71
0

25

20
45
3

24
55
3

44
66
0

44

16
30
2

38
70
5

48
69
6

54

156
43
20

203
57
25

359
68
0

359

Haaglanden Medisch
Isala Centrum Jeroen Bosch Ziekenhuis
Martini ziekenhuis
Onze Lieve Vrouwe
Sint Antonius
Gasthuis ziekenhuis
Zuyderland

3
14
0

18
86
2

21
67
0

21

Rijnstate

3
60
0 ?

12
25

42
87,5

48
71
0

48

Zuyderland II

2
40
0 ?

5
63
0

5

groep

verlopen

Sirturo (bedaquiline)

Somavert (pegvisomant)

Signifor (pasireotide)

H01AX01

H01CB05

J04AK05

n

Increlex (mecasermine)

H01AC03

Cayston (aztreonam)

Revatio (sildenafil(als citraat))

G04BE03

Tobi Podhaler (tobramycine)

Scenesse (afamelanotide)

D02BB02

J01DF01

Adempas (riociguat)

C02KX05

J01GB01

n

Opsumit (macitentan)

C02KX04

j (2012)

n

n

j (2012)

j (2017)

j (2015)

n

n

n

n

Tracleer (bosentan)

Volibris (ambrisentan)

n

C02KX01

Firazyr (icatibant)

B06AC02

n

n

n

j (2014)

j (2015)

C02KX02

Nplate (romiplostim)

B02BX04

j (2013)

Ventavis (iloprost)

Kuvan (sapropterine)

A16AX07

Defitelio (defibrotide)

Zavesca (miglustat)

A16AX06

B01AC11

Wilzin (zinkacetaatdihydraat)

A16AX05

B01AX01

n

Orfadin (nitisinone)

A16AX04

n

n

Vpriv (velaglucerase alfa)

Vimizim (elosulfase alfa)

A16AB10

j (2017)

j (2016)

j (2016)

j (2013)

j (2011)

j (2011)

n.v.t.

j (2017)

I

IV

IV

IV

IV

IV

IX

IV

IX

IX

IX

IX

III

III

XI

IX

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

hoofd-

clusiviteit

n

ICD 10

marktex-

A16AB12

Naglazyme (galsulfase)

Elaprase (idursulfase)

A16AB08

A16AB09

Aldurazyme (laronidase)

Myozyme (alglucosidase alfa)

A16AB05

A16AB07

Replagal (agalsidase alfa)

Fabrazyme (agalsidase bèta)

A16AB03

Cerezyme (imiglucerase)

A16AB02

A16AB04

Carbaglu (carglumaatzuur)

Cystadane (watervrij betaïne)

A16AA05

A16AA06

merknaam ® (stofnaam)

ATC

I

E

E

E

E

I

E

E

I

E

E

E

E

E

E

I

E

E

E

E

E

I

E

I

I

I

I

I

I

E

E

E

bron

4.300

1.110

14.140

31

5.920

3.610

22.900

4.090

940

4.790

2.510

67

1.580

3.740

5.430

5.980

46.560

5.240

1.810

11.600

6.820

125

610

vergoed

Totaal

564

104

333

1

1054

159

900

125

46

127

18

78

26

18

10

11

109

22

15

55

39

32

8

verz.

Aantal

2012

8

11

42

31

6

23

25

33

21

38

141

1

62

208

543

543

427

238

121

211

176

4

80

verz.

per

Vergoed

3.740

2.160

243

15.680

132

5.840

3.840

22.710

4.870

973

5.060

1.700

72

1.710

3.740

7.330

5.190

51.360

6.290

4.390

9.110

8.390

112

814

vergoed

Totaal

475

161

13

320

5

1061

159

899

142

43

126

15

58

27

17

13

10

119

24

28

48

46

32

7

verz.

Aantal

2013

8

13

18

49

26

6

24

25

34

23

40

115

1

64

220

564

519

432

262

157

190

181

3

116

verz.

per

Vergoed

3.050

2.510

272

13.390

33

6.080

2.620

4.090

21.770

5.370

1.140

5.210

1.700

66

1.820

3.150

7.860

6.220

53.800

5.860

6.320

8.110

8.700

144

1.010

vergoed

Totaal

414

173

12

320

4

1060

142

160

833

142

54

118

14

58

34

16

14

11

121

20

37

38

47

36

12

verz.

Aantal

2014

7

15

22

42

8

6

18

26

26

38

21

44

125

1

54

197

562

566

445

293

171

213

185

4

82

verz.

per

Vergoed

2.790

2.870

450

14.300

69

6.350

696

7.920

3.920

20.050

5.230

139

1.160

5.790

1.790

70

1.900

1.080

3.080

8.660

7.450

56.390

5.730

7.490

6.990

7.750

115

820

vergoed

Totaal

360

193

40

343

3

1089

53

265

155

760

160

4

53

143

14

60

40

6

18

14

14

126

20

43

34

46

33

8

verz.

Aantal

2015

8

15

11

42

23

6

13

30

25

26

33

35

22

41

129

1

48

180

171

618

532

448

286

174

206

170

4

100

verz.

per

Vergoed

9

2.380

3.060

2.460

14.070

62

6.290

1.440

1.970

13.280

3.600

19.510

184

5.790

210

1.130

5.770

1.510

70

2.120

1.640

3.680

8.320

8.400

55.980

5.020

9.280

4.770

7.160

120

1.630

vergoed

Totaal

1

312

202

105

330

3

1089

64

89

414

154

697

23

188

5

38

153

12

68

47

11

19

14

14

124

15

57

27

48

36

10

verz.

Aantal

2016

9

8

15

23

43

21

6

23

22

32

23

28

8

31

42

30

38

127

1

45

149

192

594

600

451

334

163

177

149

3

155

verz.

per

Vergoed

Totaal vergoede bedragen (* €1.000), aantal verzekerden en gemiddelde vergoeding per verzekerde (* €1.000) per middel per jaar						

Bijlage 4 Kosten en volume niet-oncologische weesgeneesmiddelen		
Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2018 | 12 november 2018 | Definitief

Ofev (nintedanib)

Siklos (hydroxycarbamide)

L01XE31

L01XX05

Diacomit (stiripentol)

N03AX17

5.490

550

10

178 miljoen

5.390
195 miljoen

547

1

6

79

69

67

1

1

62

287

64

4

3

Middel met een lopend financieel arrangement			
Middel sinds 2016 niet meer opgenomen in basispakket					

5.120

229

929

2.110

446

111

3.340

25.000

1.250

195

vergoed

Totaal

		

10

209

124

16

6

1

0

1

331

* ICD 10 gebieden (o.b.v. op Orphanet bij middel vermelde indicatie en ICD-10 code(s)):					
		 II - Nieuwvormingen			
		 III - Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van immuunsysteem
		 IV - Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen
		 VI - Ziekten van zenuwstelsel			
		 IX - Ziekten van hart en vaatstelsel			
		 X - Ziekten van ademhalingsstelsel			
		 XI - Ziekten van spijsverteringsstelsel

Vergoede bedragen inclusief 6% BTW

Totaal

E

209

742

1.230

401

87

0

1

20.520

1.110

164

verz.

per

Vergoed

209 miljoen

538

1

6

90

73

85

259

86

322

88

verz.

Aantal

2014

10

229

155

24

6

1

13

291

4

2

verz.

per

Vergoed

977

1.400

443

128

6.520

77

31.650

1.470

173

14

159

232

vergoed

Totaal

105

20

13

6

1

353

4

3

verz.

Aantal

2013

5.180

5

24

61

57

47

253

50

vergoed

Totaal

I

100

320

343

59

16.600

911

159

verz.

per

Vergoed

E

E

E

E

E

E

E

I

I

I

E

I

E

E

verz.

Aantal

2012

5.290

III

IV

IV

VI

VI

VI

-

X

II

III

II

III

vergoed

Totaal

5.110

j (2016)

n

n

n

j (2017)

n

j (2015)

n

n

n

j (2016)

j (2017)

bron

V03AC03

Exjade (deferasirox)

groep

verlopen

X

hoofd-

clusiviteit

n

ICD 10

marktex-

Totaal

Kalydeco (ivacaftor)

Inovelon (rufinamide)

N03AF03

R07AX02

Prialt (ziconotide)

N02BG08

Firdapse (amifampridine)

Esbriet (pirfenidon)

L04AX05

Vyndaqel (tafamidis)

Sylvant (siltuximab)

L04AC11

N07XX05

Soliris (eculizumab)

L04AA25

N07XX08

Xagrid (anagrelide)

L01XX35

Totaal

merknaam ® (stofnaam)

ATC

235 miljoen

585

34

1

34

10

61

76

100

423

3

106

321

94

22

85

58

verz.

Aantal

2015

9

156

105

153

95

23

6

1

15

26

299

5

2

1

2

4

verz.

per

Vergoed

5.430

9.840

132

9.710

1.550

1.620

421

132

6.920

19

34.810

1.560

145

5.910

vergoed

Totaal

259 miljoen

580

47

1

47

15

70

76

99

378

1

120

353

89

366

verz.

Aantal

2016

9

210

132

207

106

23

6

1

18

19

290

4

2

16

verz.

per

Vergoed
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Gazyvaro (obinutuzumab)

Blincyto (blinatumomab)

Glivec (imatinib)

L01XC15

L01XC19

L01XE01

n

n

Sprycel (dasatinib)

Tasigna (nilotinib)

Torisel (temsirolimus)

Votubia (everolimus *)

Bosulif (bosutinib)

Iclusig (ponatinib)

Imbruvica (ibrutinib)

Lenvima (lenvatinib)

Onivyde (irinotecan)

Lysodren (mitotaan)

L01XE06

L01XE08

L01XE09

L01XE10

L01XE14

L01XE24

L01XE27

L01XE29

L01XX19

L01XX23

j (2014)

n

n

n

n

j (2017)

n

j (2016)

Nexavar (sorafenib)

j (2016)

j (2011)

n

n

n

n

n

n

n

j (2017)

j (2016)

n

n

j (2013)

teit verlopen

marktexclusivi-

L01XE05

Totaal

Arzerra (ofatumumab)

Adcetris (brentuximab vedotine)

L01XC10

L01XC12

Dacogen (decitabine)

Yondelis (trabectedine)

L01BC08

Vidaza (azacitidine)

L01BC07

L01CX01

Evoltra (clofarabine)

Xaluprine (mercaptopurine)

L01BB02

Atriance (nelarabine)

Tepadina (thiotepa)

L01BB06

Busilvex (busulfan)

L01AB01

L01AC01

L01BB07

merknaam ® (stofnaam)

ATC

I

E

I

I

I

I

I

E

I

I

E

I

E

I

E

I

E

I

I

I

I

I

I

I

I

I

E

I

I

bron

574

4.970

323

345

7.940

10.190

2.940

36.190

158

452

6.690

2.270

vergoed

Totaal

44

1819

14

42

306

342

217

1484

2

22

336

16

verz.

Aantal

2012

13

3

24

8

26

30

14

24

79

21

20

142

verz.

per

Vergoed

29

5.250

23

58

€ 194

11.640

12.490

3.010

38.730

472

209

728

280

8.910

403

34

vergoed

Totaal

33

1903

2

6

24

392

391

223

1464

17

8

30

16

405

26

20

verz.

Aantal

2013

1

3

12

10

8

30

32

14

26

28

26

24

18

22

16

2

verz.

per

Vergoed

416

4.780

31

601

637

140

13.400

13.620

2.570

37.050

37.050

3

1.570

483

703

1.620

9.800

2.070

266

vergoed

Totaal

43

1721

5

20

25

16

460

416

202

1538

1538

1

40

8

28

67

423

91

157

verz.

Aantal

2014

10

3

6

30

25

€9

29

33

13

24

24

3

39

60

25

24

23

23

2

verz.

per

Vergoed

440

4.210

4.160

1.040

1.210

142

13.900

14.120

2.690

36.840

37

2.270

143

839

1.800

9.790

2.010

595

173

631

vergoed

Totaal

34

1778

101

22

37

13

447

442

235

1546

1

55

6

31

73

428

85

266

26

205

verz.

Aantal

2015

13

2

41

47

33

11

31

32

11

24

37

41

24

27

25

23

24

2

7

3

verz.

per

Vergoed

426

2.080

305

11.170

1.870

1.320

27

12.990

15.290

2.570

36.890

352

49

2.340

86

924

2.250

10.770

12

2.530

697

430

752

vergoed

Totaal

40

1694

20

282

42

46

5

447

486

225

1598

4

3

59

4

44

103

508

1

117

285

54

238

verz.

Aantal

2016

11

1

15

40

45

29

5

29

31

11

23

88

16

40

21

21

22

21

12

22

2

8

3

verz.

per

Vergoed

Totaal vergoede bedragen (* €1.000), aantal verzekerden en gemiddelde vergoeding per verzekerde (* €1.000) per middel per jaar						

Bijlage 5 Kosten en volume oncologische weesgeneesmiddelen			
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Imnovid (pomalidomide)

Savene (dexrazoxaan)

L04AX06

V03AF02

j (2012)

j (2016)

n

n

n

n

n

n

I

I

I

E

I

I

I

I

I

I

I

bron

35.850

vergoed

Totaal

109 miljoen

1088

verz.

Aantal

2012

33

verz.

per

Vergoed

45

40.040

1

vergoed

Totaal

123 miljoen

5

1147

2

verz.

Aantal

2013

9

35

0

verz.

per

Vergoed

472

47.230

0

vergoed

Totaal

137 miljoen

9

1418

1

verz.

Aantal

2014

52

33

0

verz.

per

Vergoed

2.540

54.450

256

626

729

vergoed

Totaal

156 miljoen

68

1596

276

55

29

verz.

Aantal

2015

37

34

1

11

25

verz.

per

Vergoed

21

6.820

64.660

268

1.040

2.430

2.000

55

157

vergoed

Totaal

184 miljoen

3

155

1843

498

85

79

89

3

8

verz.

Aantal

2016

7

44

35

1

12

31

22

18

20

verz.

per

Vergoed

Vergoede bedragen inclusief 6% BTW															
			
* Everolimus is sinds 2013 add-on geneesmiddel. De add-on-declaraties betreffen waarschijnlijk voornamelijk het middel Afinitor t.b.v. borst- en nierkanker en voor een kleinder deel het weesgeneesmiddel Votubia voor de weesindicatie; pas
vanaf 2017 is in de add-on registratie Votubia te onderscheiden van Afinitor als de declaraties op ZI-nummer geregistreerd worden.

Totaal

Revlimid (lenalidomide)

L04AX04

Pharmion) (thalidomide)

(previously Thalidomide

Mozobil (plerixafor)

Thalidomide Celgene

L03AX16

L04AX02

n

Lynparza (olaparib)

Mepact (mifamurtide)

Kyprolis (carfilzomib)

L01XX45

L01XX46

Farydak (panobinostat)

L03AX15

n

Trisenox (arseentrioxide)

L01XX27

L01XX42

teit verlopen

marktexclusivi-

merknaam ® (stofnaam)

ATC
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November 2018

Oktober 2018

2020

Augustus 2018

Damoctocog alfa pegol

Volanesorsen (sodium)

Rivipansel Sodium

Caplacizumab

Jivi

2019

Februari 2019

Alicaforsen

Avacopan

Oligo-TCS

Onbekend

Letermovir

CMV DNA vaccin (ASP0113)

Prevymis

Kalydeco

Fasenra

Januari 2018

Isavuconazole

Cresemba

Februari 2019

Augustus 2018

Sirolimus

Ivacaftor

Januari 2018

Benralizumab

Oktober 2015

Onbekend

Liposomaal amikacine

ALIS

2019

Eculizumab

Soliris

Maart 2018

Darvadstrocel

Alofisel

Januari 2018

Budesonide

Jorveza

registratie

Verwachte

Stofnaam

Merknaam

langwerkende β-agonisten.

mutatie

Cystische fibrose voor kinderen van 12 tot 24 maanden met een gating

Lymphangioleiomyomatosis (LAM)

Klinische studies

behandeling

Registratieaanvraag in

vergoed

onder controle is ondanks hoog gedoseerde inhalatiecorticosteroïden en

Geregistreerd en

volwassen patiënten met ernstig eosinofiel astma die onvoldoende

Teruggetrokken

Geregistreerd

Geregistreerd

Klinische studies

Fasenra is geïndiceerd als aanvullende onderhoudsbehandeling bij

seropositieve ontvanger.

Profylaxe CMV (her)activatie/infectie na allogene HSCT van CMV-

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT).

-ziekte bij volwassen CMV-seropositieve [R+] ontvangers van een allogene

Geïndiceerd voor de profylaxe van cytomegalovirus (CMV)-reactivatie en

amfotericine B niet geschikt is.

invasieve aspergillose en mucormycose bij patiënten voor wie

Geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen voor de behandeling van

eerdere therapie.

Longinfecties door Mycobacterium avium complex, niet reagerend op

Klinische studies

behandeling

granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitis).
Neuromyelitis optica (NMO) relapsing; second-line or add-on therapy.

Registratieaanvraag in

Klinische studies

Geregistreerd

Geregistreerd

Treatment of patients with active ANCA-associated vasculitis (including

Pouchitis

biologische behandeling.

niet adequaat hebben gereageerd op ten minste één conventionele of

met niet-actieve/licht actieve luminale ziekte van Crohn, waarbij fistels

Behandeling van complexe peri-anale fistels bij volwassen patiënten

volwassenen (ouder dan 18 jaar).

Geïndiceerd voor de behandeling van eosinofiele oesofagitis (EoE) bij

behandeling

therapy

Klinische studies
Registratieaanvraag in

Acquired thrombotic thrombocytopenic purpura (aTTP) - adjunctive

Sickle cell disease; treatment of vaso-occlusive crisis.

behandeling

Registratieaanvraag in

behandeling

≥12 years of age with haemophilia A (congenital factor VIII deficiency).
Familial chylomicronemia syndrome (FCS)

Registratieaanvraag in

Fase registratie

Treatment and prophylaxis of bleeding in previously treated patients

Uitgebreide indicatie

2-3

< 80

1.000

15 - 150

100 - 300

20 - 35

> 65

< 2.720

< 300

75 - 100

< 350

15 - 50

< 450

< 30

140

Patiëntvolume

< € 233.415

€ 2.500

€ 14.000 - € 17.000

€ 4.000 - € 8.000

€ 19.000 - € 27.000

€ 21.000 - € 37.000

€ 30.000 - € 50.000

€ 360.000

€ 30.000

€ 63.600

€ 1.000 - € 1.500

€ 85.000

€ 75.000 - € 150.000

€ 110.000 - € 345.000

per patiënt per jaar

verwachte kosten

• Een aantal middelen uit domein ‘Oncologie en Hematologie’ is opgenomen omdat de indicatie strikt genomen geen oncologie betreft.				
• Geneesmiddelen die ten tijde van publicatie een CHMP-opinie van de EMA hebben gehad zijn groen gearceerd.				
• Indicatie-uitbreidingen zijn ook meegenomen				

Bijlage 6 Overzicht niet-oncologische weesgeneesmiddelen
in de horizonscan (juni 2018)

€ 583.538

€ 200.000

€ 15.500.000

€ 495.000

€ 4.600.000

€ 1.100.000

€ 23.400.000

€ 9.000.000

€ 5.565.000

€ 437.500

€ 2.762.500

€ 3.375.000

€ 31.850.000

kosten per jaar

verwachte totale
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Enpaxiq

ATIR101

Imbruvica

Raxone

2020

Adeno-associated viral

Augustus 2018

April 2018

Pacritinib

Ropeginterferon alfa-2b

Treosulfan

Maart 2019

Polycythemia vera - first-line

behandeling

Registratieaanvraag in

behandeling

Registratieaanvraag in

behandeling

Patients with myelofibrosis who have thrombocytopenia

Registratieaanvraag in

transplantation

behandeling

Registratieaanvraag in

Klinische studies

Klinische studies

behandeling

Registratieaanvraag in

Negatieve CHMP-opinie

Klinische studies

Klinische studies

Geregistreerd

Geregistreerd

Teruggetrokken

behandeling

Registratieaanvraag in

Positieve CHMP-opinie

Geregistreerd

behandeling

Registratieaanvraag in

Positieve CHMP-opinie

Klinische studies

Conditioning treatment prior to haematopoietic progenitor cell

haematological malignancies.

preparation depleted ex vivo

of host-alloreactive T cells.

stem cell transplantation (HSCT) in adult patients with high-risk

Adjunctive treatment to a haploidentical, T-cell depleted haematopoietic

Grade II to IV acute graft-versus-host disease (aGvHD).

Chronische graft-versus-host disease

Myotonic disorders.

Duchenne Muscular Dystrophy (DMD).

Type 1.

Treatment of paediatric patients diagnosed with spinal muscular atrophy

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS).

Behandeling van 5q spinale spieratrofie (spinal muscular atrophy, SMA).

slaap-waakstoornis (N24HSWD).

Behandeling van volledig blinde volwassenen met niet-24-uurs

specifically in patients with atopic keratoconjunctivitis.

Keratoconjunctivitis sicca (or dry eye disease), moderate-to-severe and

RPE65-mediated inherited retinal disease (IRD).

age and adolescents.

Treatment of severe vernal keratoconjunctivitis in children from 4 years of

ulcus) neurotrofische keratitis bij volwassenen.

Behandeling van matige (persisterend epitheeldefect) of ernstige (cornea

Transthyretin-mediated amyloidosis (ATTR amyloidosis).

hereditary transthyretin amyloidosis (hATTR).

Treatment of stage 1 or stage 2 polyneuropathy in adult patients with

Dementia, behavioural variant frontotemporal.

of riluzole.

Teruggetrokken

behandeling

mutaties in het CFTR gen
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), add on in patients on a stable dose

Registratieaanvraag in

Fase registratie

Cystische fibrose voor patiënten van 12 jaar of ouder met specifieke

Uitgebreide indicatie

phocyte enriched leukocyte

Januari 2019

2020

Itacitinib

Donor-derived T-lym-

Onbekend

Ibrutinib

Onbekend

Oktober 2018

Idebenone

Mexiletine HCl

(AVXS-101)

the human SMN gene

vector serotype 9 containing

Mei 2017

Spinraza

Juli 2015

Onbekend

Tasimelteon

Hetlioz

Onbekend

Nusinersen

Ciclosporin

Restaysis

Oktober 2018

Onbekend

Juli 2017

2019

Onbekend

Augustus 2018

Ibudilast

Voretigene neparvovec

Luxturna

Patisiran

Ciclosporin

Inotersen

Tegsedi

Verkazia

Leuco-methylthioninium

LMTX

Cenegermin

September 2018

Masitinib

Alsitek

Oxervate

Juli 2018

Tezacaftor / ivacaftor

Symkevi

registratie

Verwachte

Stofnaam

Merknaam

30 - 400

21 - 33

< 122

< 250

< 320

< 500

32 - 104

< 1.100

104 - 301

1.000 - 2.500

2 - 18

< 870

30 - 60

30 - 60

900 - 3.600

< 1.071

< 498

Patiëntvolume

€ 30.000 - € 40.000

€ 5.000 - € 6.000

€ 74.000

€ 74.000

€ 66.000

€ 249.900 - € 499.800

€ 150.000

€ 1.000 - € 1.500

€ 400.000 - € 660.000

€ 360.000

€ 360.000

€ 170.000

per patiënt per jaar

verwachte kosten

€ 945.000

€ 671.000

€ 18.500.000

€ 23.680.000

€ 33.000.000

€ 75.907.125

€ 262.500.000

€ 5.300.000

€ 16.200.000

€ 16.200.000

€ 84.660.000

kosten per jaar

verwachte totale
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Recombinant parathyroid

NatPar

Mercaptamine

Cerliponase alfa

Cystadrops

Brineura

Chenodeoxycholzuur

Burosumab

Velmanase alfa

Asfotase alfa

Sebelipase alfa

acid Leadiant"

Crysvita

Lamzede

Strensiq

Kanuma

"Chenodeoxycholic

Obeticholic acid

Augustus 2015

Augustus 2015

Maart 2018

Februari 2018

April 2017

Mei 2017

Januari 2017

December 2016

2020

Glucagon

Ocaliva

2020

April 2017

Mei 2018

December 2018

registratie

Verwachte

Osilodrostat

hormone

Glibenclamide

Entolimod

Stofnaam

Amglidia

Merknaam

Klinische studies

vergoed

deficiëntie.

Geregistreerd en

bij patiënten van alle leeftijden met lysosomale zure lipase (LAL)-

Geregistreerd

Geregistreerd

Geregistreerd

Geregistreerd

Kanuma is geïndiceerd voor langdurige enzymvervangende therapie (ERT)

betrekking tot het bot te behandelen.

leeftijd van 18 jaar zijn opgetreden, om de manifestaties van de ziekte met

patiënten met hypofosfatasia bij wie de eerste symptomen vóór de

Strensiq is geïndiceerd voor langdurige enzymvervangingstherapie bij

alfamannosidose.

gische manifestaties bij patiënten met een lichte tot matige vorm van

Enzymvervangende therapie voor de behandeling van niet-neurolo-

in de leeftijd van 1 jaar en ouder en adolescenten met een groeiend skelet.

hypofosfatemie (XLH) met radiografisch bewijs van botziekte bij kinderen

Crysvita is geïndiceerd voor de behandeling van X-gebonden

(CTX).

deficiëntie van sterol-27-hydroxylase (cerebrotendineuze xanthomatose

aangeboren defecten van de primaire galzuursynthese als gevolg van

Chenodeoxycholic acid Leadiant is geïndiceerd voor de behandeling van

(infantiele vorm van ziekte van Batten).

ke aandoening bij kinderen die leidt tot progressieve hersenbeschadiging

Behandeling van neuronale ceroïdlipofuscinose type 2 (CLN2), een erfelijGeregistreerd

vergoed

kristallen in het hoornvlies.

Geregistreerd en

2 jaar met cystinose voor de behandeling van afzettingen van cystine-

Geregistreerd

Klinische studies

Cystadrops is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen en kinderen vanaf

kunnen verdragen.

respons op UDCA of als monotherapie bij volwassenen die UDCA niet

ursodeoxycholzuur (UDCA) bij volwassenen met een ontoereikende

cholangitis (ook primaire biliaire cirrose genaamd) in combinatie met

OCALIVA is geïndiceerd voor de behandeling van primaire biliaire

insulin.

Treatment of severe hypoglycemia in people with diabetes treated with

Cushing's syndroom

alleen.

onvoldoende onder controle kan worden gebracht met standaardtherapie

volwassen patiënten met chronische hypoparathyreoïdie wiens toestand

Geregistreerd

vergoed

NatPar is geïndiceerd voor gebruik als aanvullende behandeling van

Geregistreerd en

use in newborns, infants and children.

behandeling

Registratieaanvraag in

Fase registratie

Amglidia is indicated for the treatment of neonatal diabetes mellitus, for

Acute radiation syndrome

Uitgebreide indicatie

< 10

12 - 50

12

< 850

63 - 73

2-3

30 - 50

300 - 2.500

4.000

60 - 100

50

< 17

< 17

Patiëntvolume

€ 280.000 - € 858.000

€ 500.000 - € 1.800.000

€ 100.000 - € 400.000

€ 163.000

€ 200.000 - € 800.000

€ 50.000

€ 14.000 - € 35.000

€ 20.000 - € 35.000

€ 73.300

per patiënt per jaar

verwachte kosten

€ 5.690.000

€ 35.650.000

€ 3.000.000

€ 11.084.000

€ 1.250.000

€ 2.000.000

€ 34.300.000

€ 2.200.000

€ 3.665.000

kosten per jaar

verwachte totale
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Onbekend

Cyclodextrine

Onbekend

2020

Neod001

Sodium benzoate

Vestronidase alfa

Mepsevii

Prohippur

Augustus 2018

Pegvaliase

Mei 2019

Mei 2019

Kaliumcitraat / kalium-

waterstofcarbonaat

Juli 2018

Metreleptin

(Hydroxypropyl betadex)

Onbekend

registratie

Verwachte

Ibiglustat

Stofnaam

Peg-Pal

Myalepta

Merknaam

locase deficiency and lysinuric protein intolerance

argininaemia, n-acetylglutamate synthase deficiency, ornithine trans-

deficiency, citrullinaemia type 1, argininosuccinic aciduria, hyper-

carbamoyl-phosphate synthase-1 deficiency, ornithine transcarbamylase

Treatment of non ketotic hyperglycinemia, urea cycle disorders including

Primary systemic amyloidosis (AL amyloïdose).

Mucopolysaccharidosis VII (MPS VII - Sly disease)

Hyperfenylalaninemie bij patiënten met fenylketonurie (PKU)

Adults and Children Suffering from distal Renal Tubular Acidosis (dRTA)

achieve adequate metabolic control.

12 years of age and above for whom standard treatments have failed to

acquired partial LD (Barraquer-Simons syndrome), in adults and children

2 years of age and above and patients with confirmed familial partial LD or

acquired generalised LD (Lawrence syndrome) in adults and children

with confirmed congenital generalised LD (Berardinelli-Seip syndrome) or

treat the complications of leptin deficiency in lipodystrophy (LD) patients

Myalepta is indicated as an adjunct to diet as a replacement therapy to

Ziekte van Niemann-Pick, type C

Ziekte van Fabry

Uitgebreide indicatie

Teruggetrokken

Teruggetrokken

behandeling

Registratieaanvraag in

behandeling

Registratieaanvraag in

behandeling

Registratieaanvraag in

Positieve CHMP-opinie

Klinische studies

Klinische studies

Fase registratie

28 - 140

87 - 218

2

150 - 300

< 3.570

< 17

Patiëntvolume

€ 40.000

€ 200.000 - € 500.000

€ 73.000

€ 500.000

per patiënt per jaar

verwachte kosten

€ 3.360.000

€ 700.000

€ 16.425.000

€ 8.500.000

kosten per jaar

verwachte totale
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Bijlage 7 Reacties van partijen en reactie
hierop van het Zorginstituut
Deze monitor is voor een belangrijk deel gebaseerd op interviews. Daarom hebben wij op verschillende
momenten contact gehad met de volgende partijen:
• aHUS Nederland;
• Amsterdam Lysosome Center (‘Sphinx’) van het Amsterdam UMC;
• Centrum voor Lysosomale en Metabole ziekten van het Erasmus MC;
• European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS);
• Expertisecentrum Zeldzame Nierziekten van het Radboudumc;
• Longfonds;
• via het Longfonds: Longfibrosepatiëntvereniging;
• Medicine Evaluation Committee (MEDEV).
• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);
• Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN);
• Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten (VKS);
Het concept van de monitor hebben wij geconsulteerd onder de volgende partijen:
• aHUS Nederland;
• Amsterdam UMC;
• BOGIN;
• Erasmus MC;
• Eurordis;
• Federatie Medisch Specliasten (FMS);
• HollandBIO;
• Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de pharmacie (KNMP);
• Longfibrose patiëntenvereniging;
• Longfonds;
• MEDEV;
• Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);
• Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA);
• Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ);
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV);
• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);
• Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN);
• Radboudumc;
• UMC Utrecht;
• Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG);
• Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntorganisaties (VSOP);
• Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten (VKS);
• Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
Tijdens de consultatie hebben wij een reactie ontvangen van:
• HollandBIO;
• Longfibrose patiëntenvereniging;
• Longfonds;
• NVN;
• VIG;
• VKS
• VSOP,
waarvoor dank.
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Uit de reacties blijkt dat de monitor goed ontvangen is en dat partijen de monitor ervaren als nuttig.
Hieronder geven we per partij een samenvatting van de reactie en de zienswijze hierop van het Zorginstituut. De samenvatting en de reactie zijn toegespitst op wat direct terugslaat op het rapport. De
volledige reacties van de partijen zijn verderop in deze bijlage opgenomen.
Reacties partijen
Zienswijze hierop van Zorginstituut Nederland
Reactie van HollandBIO

Volgens HollandBIO blijkt uit de monitor dat de toegang tot geneesmiddelen in
Nederland vastloopt, omdat in Nederland in meer dan de helft van de gevallen
het oordeel van het Zorginstituut negatief was. Dit blijkt volgens HollandBIO
bijvoorbeeld uit paragraaf 5.5 (Recente beoordelingen van het Zorginstituut)
van de monitor. De organisatie is van mening dat de conceptmonitor onnodig en
eenzijdig focust op kosten. Dit terwijl weesgeneesmiddelen een klein deel vormen
van de totale zorguitgaven en de totale uitgaven aan geneesmiddelen. Ook zou
de monitor onterecht wel de kostenstijging uitlichten maar niet de stijging in het
aantal behandelde patiënten. Volgens HollandBIO gaat het om een stijging in het
aantal behandelde patiënten van 38%.
Volgens HollandBIO zou de monitor meer aandacht moeten besteden aan de
gezondheidswinst en door patiënten ervaren toegenomen kwaliteit van leven.
Volgens HollandBIO suggereert de conceptmonitor om alle weesgeneesmiddelen
te beoordelen. Daarnaast verschuift volgens de vereniging de focus van de gepast
gebruik afspraken steeds meer richting het besparen van behandelkosten.
HollandBIO onderschrijft dat de concurrentie bij weesgeneesmiddelen onvoldoende op gang komt na het verlopen van het patent. Dit verdient volgens
HollandBIO verder onderzoek.
De organisatie ziet de uitvoeringstoets regie op registers als een mooie kans om
woorden in daden om te zetten op het gebied van ziekte-specifieke registers. Het
koppelen van vergoeding aan het juist ten uitvoering brengen van een weesgeneesmiddelen-arrangement ziet HollandBIO niet als oplossing. Dan zou de
sanctie bij de patiënt komen te liggen. In plaats daarvan ziet HollandBIO het (wettelijk) verplicht stellen van samenwerking als legitieme maatregel, met als consequentie het intrekken van de status als expertisecentrum als passende sanctie.

Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut zal in de volgende editie meer aandacht besteden aan het onderwerp
toegang tot weesgeneesmiddelen. Hierin zullen naast de meest recente beoordelingen van
het Zorginstituut ook andere relevante factoren worden meegenomen. Tevens betekent een
negatief advies van het Zorginstituut, dat meestal het gevolg was van de zeer ongunstige
kosteneffectiviteit niet automatisch dat een middel geen onderdeel uitmaakt van het basispakket. Dit komt ook naar voren uit het overzicht in paragraaf 5.5.
Het is bewust niet de opzet geweest om in de monitor eenzijdig te focussen op de kosten en
in onze ogen is dit ook goed terug te zien. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de
monitor is het volgen van de weesgeneesmiddelen-arrangementen in de behandelpraktijk.
Daarnaast hebben wij zoveel mogelijk inzichtelijk gemaakt wat de middelen waarop we in de
monitor inzoomen betekenen voor het leven van de patiënt.
De kosten van weesgeneesmiddelen vormen inderdaad een klein deel van de totale zorguitgaven. Dit geldt echter voor vele onderdelen van de zorg. Bij weesgeneesmiddelen geldt dat
de veelal hoge kosten per patiënt per jaar en de veelal ongunstige kosteneffectiviteit (met als
gevolg verdringing van zorg) het belang van gepast gebruik onderstrepen. Daarbij komt de
onduidelijkheid over het therapeutische effect bij instroom in het verzekerde pakket en later.
Dit vormt voldoende aanleiding voor het Zorginstituut om extra aandacht te geven aan deze
groep geneesmiddelen. De stijging in het percentage van het aantal verzekerden ontbrak
inderdaad. Dit percentage hebben wij inmiddels toegevoegd.
De monitor suggereert niet om alle weesgeneesmiddelen te beoordelen. Ook herkennen we
de stelling niet dat dat de focus van de monitor steeds meer verschuift van de gepast gebruik
afspraken naar het besparen van behandelkosten. Wel is het zo dat gepast gebruik hand in
hand kan gaan met de toename in kwaliteit van zorg / leven (door het voorkomen van
bijwerkingen) en het besparen van kosten. Bij goede en betaalbare zorg is vooral de individuele patiënt gebaat en daarnaast ook andere verzekerden in Nederland.
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Het Zorginstituut zal in de volgende editie meer aandacht besteden aan het onderwerp
toegang tot weesgeneesmiddelen. Hierin zullen naast de meest recente beoordelingen van
het Zorginstituut ook andere relevante factoren worden meegenomen. Tevens betekent een
negatief advies van het Zorginstituut, dat meestal het gevolg was van de zeer ongunstige
kosteneffectiviteit niet automatisch dat een middel geen onderdeel uitmaakt van het basispakket. Dit komt ook naar voren uit het overzicht in paragraaf 5.5.
Het is bewust niet de opzet geweest om in de monitor eenzijdig te focussen op de kosten en
in onze ogen is dit ook goed terug te zien. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de
monitor is het volgen van de weesgeneesmiddelen-arrangementen in de behandelpraktijk.
Daarnaast hebben wij zoveel mogelijk inzichtelijk gemaakt wat de middelen waarop we in
de monitor inzoomen betekenen voor het leven van de patiënt.
De kosten van weesgeneesmiddelen vormen inderdaad een klein deel van de totale zorguitgaven. Dit geldt echter voor vele onderdelen van de zorg. Bij weesgeneesmiddelen geldt dat
de veelal hoge kosten per patiënt per jaar en de veelal ongunstige kosteneffectiviteit (met als
gevolg verdringing van zorg) het belang van gepast gebruik onderstrepen. Daarbij komt de
onduidelijkheid over het therapeutische effect bij instroom in het verzekerde pakket en later.
Dit vormt voldoende aanleiding voor het Zorginstituut om extra aandacht te geven aan deze
groep geneesmiddelen. De stijging in het percentage van het aantal verzekerden ontbrak
inderdaad. Dit percentage hebben wij inmiddels toegevoegd.
De monitor suggereert niet om alle weesgeneesmiddelen te beoordelen. Ook herkennen we
de stelling niet dat dat de focus van de monitor steeds meer verschuift van de gepast gebruik
afspraken naar het besparen van behandelkosten. Wel is het zo dat gepast gebruik hand in
hand kan gaan met de toename in kwaliteit van zorg / leven (door het voorkomen van
bijwerkingen) en het besparen van kosten. Bij goede en betaalbare zorg is vooral de individuele patiënt gebaat en daarnaast ook andere verzekerden in Nederland.
Reactie van de BelangenDe reactie van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland richt zich
vereniging Longfibrosepatiënten voornamelijk op het deel uit de monitor over pirfenidon en nintedanib maar
Nederland en het Longfonds
bevat ook een aantal meer algemene opmerkingen. De vereniging geeft aan
zeer teleurgesteld te zijn over de gang van zaken rond het vullen van het register.
Volgens de vereniging had dit uitermate nuttige informatie op kunnen leveren en
kunnen dienen als basis voor vervolgonderzoek, zoals het project PESaM. Hiermee is belangrijke informatie over patiëntervaringen uitgebleven. De vereniging
is erg blij dat de beoogde informatie wellicht alsnog beschikbaar komt via de tool
Home Monitoring bij IPF.
De vereniging geeft aan dat het perspectief van de patiënten in het proces van het
sluiten van het gepast gebruik arrangement onvoldoende uit de verf is gekomen.
Hiervoor geeft de vereniging een aantal redenen.
De vereniging onderschrijft de conclusie van hoofdstuk 4 en benoemt een aantal
aandachtspunten voor arrangementen in de toekomst. Het eerste aandachtspunt
is dat een project als PESaM een belangrijk onderwerp moet zijn binnen een
arrangement. Het tweede aandachtspunt is het nauw betrekken van patiëntorganisaties bij het sluiten en monitoren van arrangementen. Tot slot geeft de
vereniging aan dat het van belang is om bij het sluiten van een arrangement
meer aandacht te besteden aan het zeker stellen dat gemaakte afspraken worden
nagekomen. Enerzijds moet hierbij gedacht worden aan sanctie bij niet nakomen,
anderzijds aan het faciliteren en financieel mogelijk maken van de afspraken.
Het Longfonds herkent zich in deze editie van de monitor en sluit zich aan bij de
opmerkingen van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten.
Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut vindt het positief dat beide organisaties zich kunnen vinden in deze editie
van de monitor. De genoemde aandachtspunten vindt het Zorginstituut relevant. Wij nemen
deze punten mee bij het sluiten van weesgeneesmiddelen-arrangementen in de toekomst.
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Reactie van Nierpatiënten
Vereniging Nederland (NVN)

Het Zorginstituut vindt het positief dat beide organisaties zich kunnen vinden in
deze editie van de monitor. De genoemde aandachtspunten vindt het Zorginstituut relevant. Wij nemen deze punten mee bij het sluiten van weesgeneesmiddelen-arrangementen in de toekomst.

Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut vindt het positief dat de NVN zich kan vinden in de conclusies en aanbevelingen in de monitor.

Reactie van de VIG

Volgens de VIG loopt de beschikbaarheid van nieuwe (wees)geneesmiddelen
in Nederland achter. De eisen die door het Zorginstituut gesteld worden op het
gebied van het aantonen van therapeutische meerwaarde en kosteneffectiviteit
zouden niet haalbaar zijn gebleken. Volgens de VIG is er in Nederland dringend
behoefte aan een evaluatie en revisie van het Pakketbeheer weesgeneesmiddelen.
Daarnaast vraagt de VIG om een verduidelijking waarom de monitor alleen
inzoomt op niet-oncologische weesgeneesmiddelen.
De VIG vraagt waarom er sprake zou zijn van een noodzaak voor een wettelijke
verankering. Volgens de VIG is dit niet passend, moeilijk uitvoerbaar en leidt dit
tot een toenemende administratieve lastendruk. Hierbij geeft de VIG aan dat de
industrie wel voorstander is van registers, maar het belangrijk te vinden dat bij
de opzet ervan goed gekeken wordt naar zaken als financiering, infrastructuur,
governance en datatoegang. Maatwerk is hierbij geboden, aldus de VIG.
De VIG geeft aan zich zorgen te maken over de door de ACP geadviseerde
herbeoordeling van de middelen bij MPS I, II en VI.
De kritiek op het register van laronidase komt volgens de VIG onder andere voort
uit een verschil van interpretatie van de doelstelling van het register. Het register
is volgens de VIG destijds opgezet naar aanleiding van vereisten van de EMA om
de effectiviteit en veiligheid in de dagelijkse praktijk te volgen, als aanvulling op
de registratiestudies. Hierbij geeft de VIG aan dat het in de praktijk lastig is om
volledige gegevens in het register gerapporteerd te krijgen, waardoor mogelijk de
indruk ontstaat dat de kwaliteit van de gegevens laag zou zijn.
Tot slot noemt de VIG een aantal onderwerpen voor de monitor 2019.

Zorginstituut Nederland

De VIG stelt verschillende waarderende vragen in de reactie op de consultatie. Deze hebben
wij geprobeerd in onze reactie zoveel mogelijk te beantwoorden. Wij merken hierbij op dat
wij met de monitor beogen een weergave te geven van de feitelijke praktijk in de inzet van
weesgeneesmiddelen in Nederland. Dat de VIG met deze waarderende vragen komt, zien wij
als een aanzet tot discussie op basis van de informatie die naar voren komt in de monitor. Bij
deze discussie is de VIG een belangrijke partij, niet alleen om de discussie te agenderen maar
ook om met antwoorden te komen vanuit hun eigen perspectief.
Zoals eerder aangegeven in de reactie op HollandBIO besteden wij in de volgende editie
aandacht aan het onderwerp toegang tot weesgeneesmiddelen in Nederland. Hierin zal naast
de meest recente beoordelingen van het Zorginstituut ook gekeken worden welke weesgeneesmiddelen in Nederland beschikbaar zijn en welke niet en wat hiervan de reden is. U
geeft aan dat is gebleken dat de eisen die door het Zorginstituut gesteld worden op het gebied
van het aantonen van therapeutische meerwaarde en kosteneffectiviteit niet haalbaar zouden
zijn. Het Zorginstituut is van mening dat er bij de beoordeling van weesgeneesmiddelen geen
principiële redenen zijn om af te wijken van de toepassing van de pakketprincipes (inclusief de
geldende referentiewaarden voor kosteneffectiviteit).
De 80.000 euro per QALY hanteert het Zorginstituut niet als een kosteneffectiviteitseis, maar
als referentiewaarde en daarmee startpunt van de discussie of er argumenten zijn waarom in
het specifieke geval naar boven dan wel naar beneden dient te worden afgeweken. Tevens
betekent een negatief advies, dat meestal het gevolg was van de zeer ongunstige kosteneffectiviteit, van het Zorginstituut niet automatisch dat een middel geen onderdeel uitmaakt
van het basispakket. Dit komt ook naar voren uit het overzicht in paragraaf 5.5. Uit de
kosteneffectiviteitsberekening bij nusinersen bleek inderdaad dat de huidige zorg al niet
kosteneffectief is. Indien patiënten behandeld werden met nusinersen kostte een extra QALY
ten opzichte van de huidige zorg ook ruim meer dan de 80.000 euro die als referentiewaarde
gehanteerd wordt. Het Zorginstituut deelt uw mening niet dat hieruit blijkt dat de gebruikte
rekenmethode niet werkt. Het maakt juist inzichtelijk dat de behandeling van deze patiëntengroep kostbaar is, maar dat dit niet per definitie betekent dat deze zorg niet beschikbaar moet
komen.

Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2018 | 12 november 2018 | Definitief

Zoals aangegeven in het rapport richt de monitor zich op de groep niet-oncologische weesgeneesmiddelen. Dit omdat de monitor mede bedoeld is om de weesgeneesmiddelenarrangementen in de praktijk te evalueren. Omdat oncologische weesgeneesmiddelen een
andere dynamiek kennen is er vooralsnog voor gekozen dit instrument alleen in te zetten bij
niet-oncologische weesgeneesmiddelen. Voor veel zeldzame ziekten is er bijvoorbeeld maar
één medicijn denkbaar, terwijl behandelingen tegen kanker elkaar snel opvolgen. Ook is het
beloop van weesziekten veelal anders dan bij kanker.
In de definitieve versie van de monitor wordt de wettelijke verankering als mogelijkheid
genoemd. Er zijn ook andere niet-juridische instrumenten denkbaar. Het Zorginstituut is het
eens met de VIG dat bij registers goed gekeken moet worden naar de praktische vormgeving, de governance en de structurele financiering. Zoals aangegeven in de monitor gaat
het Zorginstituut verder in op dergelijke onderwerpen in de Uitvoeringstoets Regie op registers
en neemt hierin de signalen uit de monitor weesgeneesmiddelen mee.
Op dit moment heeft er nog geen besluitvorming plaatsgevonden wat betreft de door de ACP
geadviseerde herbeoordeling van de middelen bij MPS I, II en VI. Het Zorginstituut neemt het
ACP-advies mee bij de agendering en prioritering van 2019 en verder.
In de monitor schetsen wij wat behandelaren tijdens de interviews hebben gezegd over
de registers van de fabrikant. Mogelijk ligt er een oplossing in een andere opzet van de fabrikantenregisters zoals die door de EMA worden opgelegd, alleen valt dit buiten de
huidige scope van de monitor weesgeneesmiddelen.
Het Zorginstituut neemt de door de VIG genoemde aandachtspunten voor de onderwerpen
voor de monitor 2019 mee.
Reactie VKS

De VKS is kritisch over het huidige pakketbeheer rondom weesgeneesmiddelen.
Daarnaast beveelt de VKS aan om registers voor zeldzame ziekten op te zetten
met patiëntorganisaties, vanuit de door patiënten ervaren symptomatologie en
invloed op het dagelijks leven. De VKS mist in de monitor informatie over hoe de
patiënten de middelen bij MPS I, MPS II en MPS VI ervaren. Voor het uitkomen
van de monitor heeft de VKS geprobeerd een gebruikersonderzoek op te zetten
maar liep hierbij tegen problemen aan omtrent privacy. Tot slot beschouwt de
VKS het feit dat er bij MPS I twee expertisecentra zijn als een historisch gemiste
kans. Deze fout zou veroorzaakt zijn door de opvatting van de CVZ (voorloper
van het Zorginstituut), dat monopolies voor de uitgifte van weesgeneesmiddelen
ongewenst waren.

Zorginstituut Nederland

In reactie op de kritiek van de VKS op het huidige beleid rondom het pakketbeheer van
weesgeneesmiddelen, verwijzen wij naar onze eerdere reacties op HollandBIO en VIG. Het
Zorginstituut onderschrijft dat er informatie ontbreekt over hoe patiënten de middelen bij
MPS I, MPS II en MPS VI ervaren. De resultaten van het gebruikersonderzoek dat de VKS
voornemens was om uit te voeren hadden wij dan ook graag opgenomen in de monitor. Het
Zorginstituut heeft geen rol in het aanwijzen van expertisecentra. De minister wijst expertisecentra aan. Zoals aangegeven in paragraaf 3.10 heeft de minister zich hierbij laten adviseren
door de NFU en de VSOP.

Reactie VSOP

De reactie van de VSOP bevat veel informatie over relevante ontwikkelingen op
het gebied van weesgeneesmiddelen. Daarnaast roept de VSOP het Zorginstituut
op om de continuïteit van registers te garanderen. Hierbij pleit de organisatie
voor een infrastructuur voor registers voor zeldzame aandoeningen die onafhankelijk is van het al dan niet beschikbaar zijn of komen van een medicijn.

Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut dankt de VSOP voor het attenderen op de verschillende relevante ontwikkelingen. Het bredere kader kan een aanvulling zijn voor de volgende editie. Het Zorginstituut praat hierover graag verder met de VSOP. Zoals in de monitor aangegeven gaan we
binnen de uitvoeringstoets Regie op registers verder in op mogelijkheden voor de structurele
financiering van registers en de inrichting hiervan.

Zorginstituut Nederland
T.a.v. mw L. Snyders
Postbus 320
1110 AH Diemen

Den Haag,
Betreft:

2 november 2018
Reactie HollandBIO op concept “Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk
2018”

Geachte mevrouw Snyders, beste Laura,
Een groeiend aantal bedrijven in de achterban van HollandBIO, de belangenvereniging van biotech
bedrijven in Nederland, houdt zich dag in, dag uit bezig met de ontwikkeling van geneesmiddelen
voor patiënten met een zeldzame ziekte. Wij vinden de monitor weesgeneesmiddelen dan ook erg
waardevol, aangezien deze de actuele stand van zaken op het gebied van toegang tot en gebruik
van weesgeneesmiddelen in Nederland in kaart brengt. Wij stellen het erg op prijs dat we een
reactie op het conceptrapport mogen geven!
Weesgeneesmiddelen: de innovatieve kraamkamer van de life sciences sector
Sinds de introductie van de Europese stimuleringsmaatregelen voor weesgeneesmiddelen zetten
biotech bedrijven overal ter wereld de schouders onder het onderzoek naar en de ontwikkeling van
geneesmiddelen voor patiënten met zeldzame aandoeningen. En met resultaat: de laatste jaren
krijgen steeds meer patiënten die lijden aan een zeldzame ziekte weer levensperspectief dankzij de
introductie van nieuwe behandelingen. Fantastisch nieuws voor patiënten met een zeldzame
aandoening.
Ook patiënten die lijden aan een meer voorkomende ziekte, profiteren op termijn van deze
ontwikkeling. Weesgeneesmiddelen zijn namelijk de innovatieve kraamkamer van de life sciences
sector: de meest revolutionaire nieuwe technologieën bewijzen zich doorgaans als eerste in het
domein van een zeldzame ziekte. Neem gentherapie: deze disruptieve behandelwijze bewees zich
als eerste in patiënten met een (zeer) zeldzame ziekte. Vandaag de dag zitten de pijplijnen vol met
gentherapieën gericht op aandoeningen met een hogere incidentie. Kortom: weesgeneesmiddelen
zijn de innovatieve koplopers. Niet voor niets werd de Nederlandse Prix Galien, de jaarlijkse prijs
voor het meest innovatieve en/of betekenisvolle medicijn, acht van de tien keer gewonnen door een
weesgeneesmiddel.
Toegang tot weesgeneesmiddelen loopt spaak
In de regel lopen koplopers als eerste tegen de beperkingen van het reguliere systeem aan. Bij
weesgeneesmiddelen is dat niet anders. Steeds meer geneesmiddelen voor zeldzame ziekten
schoppen het, mede dankzij maatwerk op Europees niveau, tot registratie. De conceptmonitor
maakt echter pijnlijk duidelijk dat de toegang in Nederland hopeloos vastloopt. Sinds het uitbrengen
van het rapport Pakketbeheer Weesgeneesmiddelen beoordeelde het Zorginstituut zeventien
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weesgeneesmiddelen. In meer dan de helft van de gevallen was het oordeel negatief.1 Dat moet
echt beter wanneer we vandaag, maar vooral ook in de toekomst steeds meer patiënten van een
behandeling op maat willen voorzien, hoe zeldzaam of uniek de ziekte ook. Gelukkig hebben
weesgeneesmiddelen de potentie om niet alleen koplopers te zijn qua technologie en
ontwikkelingswijze, maar ook in innovatieve toelating en vergoeding. Om dat potentieel te
verzilveren, is niet alleen een constructieve samenwerking tussen alle betrokken stakeholders nodig,
maar ook een andere benadering van weesgeneesmiddelen. Met bovenstaand perspectief in het
achterhoofd, reageren wij op enkele punten uit de conceptmonitor weesgeneesmiddelen.
1. Kosten en baten in balans brengen
De conceptmonitor weesgeneesmiddelen focust op dit moment eenzijdig op kosten, terwijl daar op
de keper beschouwd geen reden toe is. Wij zouden de getallen en conclusies van de monitor graag
in meer context en perspectief zien.
 De uitgaven aan weesgeneesmiddelen bedragen op basis van de cijfers van de monitor
0,27% van de totale zorguitgaven, of 3,92% van de totale uitgaven aan geneesmiddelen. 2
Het door de media breed uitgemeten beeld dat de kosten van weesgeneesmiddelen de zorg
opblazen, is daarmee op zijn zachtst gezegd overtrokken.
 De monitor licht de stijging in uitgaven aan weesgeneesmiddelen van 45% tussen 2012 en
2016 uit. Uit dezelfde data valt in diezelfde periode een stijging in het aantal behandelde
patiënten af te leiden van 38%, maar deze blijft onbelicht.
 De monitor zou daarnaast een nauwkeuriger weergave van de realiteit zijn als zij niet uitgaat
van de lijstprijzen, maar de gerealiseerde besparingen uit financiële arrangementen op
geaggregeerd niveau verwerkt in de totalen.
 Hoewel geen sinecure om inzichtelijk te maken, verdient de door weesgeneesmiddelen
gerealiseerde gezondheidswinst en door patiënten ervaren toegenomen kwaliteit van leven
meer aandacht in de monitor. Ook indirecte effecten, zoals dankzij nieuwe behandelingen
gerealiseerde besparingen elders in de zorg, op mantelzorg of toegenomen economische
productiviteit zouden een plek kunnen krijgen in de monitor.
2. Neem bestaande barrières weg, in plaats van nieuwe op te werpen
De monitor laat zien dat toegang tot weesgeneesmiddelen spaak loopt. Dit is onder meer het
gevolg van de barrières die Nederland de afgelopen jaren heeft opgeworpen voor de vergoeding van
geneesmiddelen: het systeem bewoog van open instroom, naar risicogericht pakketbeheer, naar de
sluis. De conceptmonitor suggereert nu om nog een drempel op te werpen door alle
weesgeneesmiddelen te beoordelen. Aangezien de traditionele beoordelingsmethodieken van het
Zorginstituut simpelweg niet ontworpen, noch geschikt zijn voor weesgeneesmiddelen, laat de
uitkomst van die extra beoordelingen zich raden. De grote nadruk op langdurige en grootschalige
placebogecontroleerde onderzoeken om therapeutische (meer)waarde aan te tonen past niet bij de
inherent kleine patiëntenpopulaties van weesgeneesmiddelen. Ook is een kosteneffectiviteitseis
van 80.000 euro per QALY in veel gevallen niet realistisch.
1

In de vorige weesgeneesmiddelenmonitor (pagina 10-11) bleek dat 10 beoordelingen waren uitgevoerd,
waarvan zes negatief. In de huidige monitor gaat het om zeven beoordelingen, waarvan vier negatief.
2
In 2016 werd 96 miljard uitgegeven aan zorg. Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/20/zorguitgavenstijgen-in-2016-met-1-8-procent. Uitgaven aan geneesmiddelen waren 6.579 miljoen (4.639 extramuraal, zie
Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 550 XVI, nr. 2, 191; en intramuraal geschat 1.940, zie
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2017/12/21/kosten-dure-medicijnen-blijven-stijgen)
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3. Focus op gezondheidswinst boven kostenbesparing bij gepast gebruik initiatieven
De focus van gepast gebruik moet ons inziens liggen op het maximaliseren van gezondheidswinst
voor de individuele patiënt en het versnellen, stroomlijnen en versimpelen van toepassing voor alle
betrokkenen. Na het lezen van de monitor bekruipt ons echter het gevoel dat de focus van de gepast
gebruik initiatieven steeds meer verschuift richting het besparen van behandelkosten. Het verdient
de aanbeveling om te monitoren of de inspanningen die gepast gebruik bevorderen, zoals
bijvoorbeeld indicatiecommissies en onderzoek naar start-, stop- en herstartcriteria, in verhouding
blijven staan tot gerealiseerde gezondheidswinst, ervaren kwaliteit van leven en reductie van
behandelkosten.
4. Stimuleren van concurrentie
Net als het Zorginstituut baart het ons zorgen dat de concurrentie voor weesgeneesmiddelen
onvoldoende op gang komt na het verlopen van het patent. De markt zou haar werk moeten doen,
maar doet dit niet bij elk middel. Blijkbaar is de weesgeneesmiddelmarkt op dat front minder
aantrekkelijk dan de ‘reguliere’ geneesmiddelenmarkt. Het verdient nader onderzoek om de exacte
oorzaken van uitblijvende concurrentie te achterhalen en aan te pakken. Dat stelt ons in staat om de
belangrijke dynamiek van dalende prijzen door concurrentie na patentverloop bij
weesgeneesmiddelen gericht te stimuleren. De monitor weesgeneesmiddelen kan hierbij de vinger
aan de pols houden.
5. Werk maken van ziekte-specifieke registers
De behoefte aan ziekte-specifieke registers groeit en is breed gedeeld. HollandBIO ziet de
‘uitvoeringstoets regie op registers’ als een mooie kans om woorden in daden om te zetten.
Met het oog op de vele Nederlandse expertisecentra, hun spilfunctie binnen de Europese
referentienetwerken én de Nederlandse expertise op het gebied van data en data-infrastructuur,
kan Nederland een internationale voortrekkersrol vervullen op het vlak van registers voor zeldzame
ziekten. Focus op gezondheidswinst, structurele financiering, ketensamenwerking en de
registratielast voor alle betrokkenen en zorgprofessionals in het bijzonder, zijn daarbij belangrijke
aandachtspunten.
6. Samenwerking expertisecentra en indicatiecommissies
De conceptmonitor kaart aan dat de samenwerking van expertisecentra en indicatiecommissies
beter kan, om een optimale inzet van weesgeneesmiddelen én uniforme vulling van registers te
realiseren. Ter verbetering suggereert de monitor om het al dan niet vergoeden van een
behandeling wettelijk te koppelen aan de juiste uitvoering van een
weesgeneesmiddelenarrangement en aan het correct invullen van een register. Dit is ons inziens
niet de manier om samenwerking af te dwingen. De sanctie ligt zo namelijk bij de verkeerde partij:
de patiënt. Samenwerking – ook op internationaal niveau binnen de Europese Referentienetwerken
(ERNs) – is essentieel om de gewenste hoge kwaliteit van zorg te leveren, zeker bij zeldzame
ziekten. Het (wettelijk) verplicht stellen van samenwerking zou daarom wél een legitieme maatregel
zijn, met het intrekken van de status als expertisecentrum als passende sanctie.
7. Verder werken aan breed gedragen oplossingen
Het moge duidelijk zijn: de moeizame toegang tot weesgeneesmiddelen noopt tot gerichte,
structurele oplossingen. HollandBIO leest in de conceptmonitor een hoge bereidheid van alle
partijen – van het Zorginstituut tot ziekenhuizen en patiëntenorganisaties – voor samenwerking op

Pagina 3 van 4

dit vlak. Ook in onze achterban bruist het van de ideeën en initiatieven rond adaptive ecosystems,
adaptive pricing en een slimmere inzet van meetmethoden en waardevolle diagnostische tools. We
gaan graag met alle stakeholders om tafel om die ideeën uit te werken en te implementeren. Zodat
Nederland het beste zorgsysteem van de wereld blijft hebben, waarbij gezondheidswinst, innovatie
en betaalbaarheid hand in hand gaan.
Wij hopen dat jullie kans zien bovenstaande punten mee te nemen in het definitieve rapport. Mocht
deze brief aanleiding geven tot vragen, dan zijn wij uiteraard bereikbaar voor toelichting.
Met vriendelijke groet,

Annemiek Verkamman
Directeur HollandBIO

Pagina 4 van 4

Geachte mevrouw Snyders,
Namens de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland onze dank voor het toesturen
van het concept van bovengenoemd rapport. Graag willen we hier onze reactie op geven.
Ons commentaar richt zich voornamelijk op het hoofdstuk over Pirfenidon en Nintedanib, maar
er zijn ook een aantal meer algemene opmerkingen. We volgen in ons commentaar de
paragrafen uit het rapport.
Wij zijn als patiëntenvereniging zeer teleurgesteld over de gang van zaken rond het vullen van
het register. Dit had uitermate nuttige informatie op kunnen leveren en kunnen dienen als basis
voor vervolgonderzoek, zoals het project PESaM. We kunnen dus alleen maar onderschrijven
wat de beroepsgroep hier over aan geeft.
Mede als gevolg van de problemen rond het register is het project PESaM absoluut onvoldoende
van de grond gekomen, terwijl dit ons inziens cruciale informatie had kunnen opleveren over
patiëntervaringen met de middelen. Dat deze informatie wellicht alsnog beschikbaar komt via
een door ZonMW gefinancierd project is verheugend, maar dit onderwerp is ons inziens zo
belangrijk, dat het in een arrangement zou moeten worden opgenomen.
Wat betreft het project “Samen beslissen” kunnen wij melden, dat er nu een visiedocument
“Zorgnetwerk Longfibrose” is opgesteld en geaccordeerd door de NVALT. Wij streven er naar de
voor onze achterban meest relevante onderdelen binnenkort op onze website
www.longfibrose.nl te publiceren.
Wat betreft de genoemde “visitaties” door onze vereniging bij ziekenhuizen nemen wij aan, dat
hier bedoeld wordt onze bezoeken aan de expertisecentra waarvan de resultaten als z.g.
kenniskaarten is gepubliceerd op www.expertiseinkaart.nl .
Het perspectief van de patiëntenorganisatie is in dit proces helaas onvoldoende uit de verf
gekomen. Hier voor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen, die vooral te maken hebben met
onvoldoende duidelijkheid over rollen en communicatie. Dit betreft enerzijds longfonds en
longfibrose patiëntenvereniging en anderzijds de NVALT en zijn sectie ILD. Bij een enkele
bijeenkomst zijn wij wel uitgenodigd en aanwezig geweest, op andere momenten niet. Wij zijn
vooral onvoldoende betrokken geweest bij de start- en stop criteria en het project PRSaM. De
eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat wij, mede door tijdgebrek, wellicht niet pro-actief genoeg
geweest zijn.
De conclusies van het betreffende hoofdstuk kunnen wij zeker onderschrijven. Als aanvulling
zouden wij willen meegeven, dat een project als PESaM bij een volgend arrangement een
belangrijk onderwerp zou moeten zijn. Het gestructureerd verzamelen van patiëntervaringen
lijkt ons cruciaal. Daarnaast willen wij onderstrepen, dat er belangrijke stappen zijn gezet in
verbetering van de zorg, mede door de vorming van het zorgnetwerk. Ook lijkt het ons zeer
belangrijk bij volgende arrangementen voldoende aandacht te geven aan patiëntenparticipatie
door de patiëntenvereniging nauw te betrekken bij het proces.
Wat betreft de algemene conclusies van het rapport willen wij graag een aantal opmerkingen
plaatsen.
Helaas ligt bij de discussie over weesgeneesmiddelen nog steeds de nadruk op het kostenaspect,
terwijl de baten vrijwel niet aan de orde komen. Om een goede afweging te kunnen maken zou
hier meer aandacht aan gegeven moeten worden. Daarnaast achten wij het gewenst bij het
sluiten van een arrangement meer aandacht te besteden aan het zeker stellen dat gemaakte
afspraken worden nagekomen. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan sancties bij niet
nakomen, maar zeker ook aan het faciliteren en financieel mogelijk maken van deze afspraken.
Tenslotte willen we nogmaals benadrukken, dat de inbreng van patiënten in het hele proces van
sluiten en monitoren van het arrangement onmisbaar is.
Met vriendelijke groeten,

Henk Roseboom
Secr./penn. Longfibrosepatiëntenvereniging

Geachte mevrouw Snyders,
Mijn reactie op de gang van zaken rond het arrangement bij pirfenidon en nintedanib
heb ik eerder mogen geven en is correct verwerkt in het rapport.
Graag sluit ik me daarnaast aan bij de opmerking van de heer Roseboom over de
problemen met het register en daarmee het niet uit de verf komen van de PREM
PESAM-vragenlijst. Dit terwijl het meenemen van patiëntervaringen als uitermate
belangrijk wordt gezien.
Ik meen in het interview ook als advies te hebben meegegeven dat er in de toekomst
goed voor zou moeten worden gezorgd dat deze patiëntervaringen middels
gevalideerde PREM's worden geïntegreerd in arrangementen.

Met vriendelijke groet,
Xana van Jaarsveld
Adviseur Zorg
Longfonds
Stationsplein 127 | Postbus 627
3800 AP Amersfoort
Longfonds.nl

Geachte mevrouw Snyders,
Met belangstelling hebben wij de Monitor Weesgeneesmiddelen en de bijbehorende
reactie van de ACP gelezen. Onze opmerkingen beperken zich tot het deel over
eculizumab.
Naar aanleiding van het Principle Clinician project op pagina 21, willen wij toevoegen
dat we hebben besloten om ons de komende tijd te richten op behoefteonderzoek bij
de aHUS patiënten en de eventuele ontwikkeling van een app uit te stellen tot echt
duidelijk is waar we de patiënt het best mee kunnen ondersteunen.
Als reactie op de ACP aanbevelingen, wil ik benadrukken dat de NVN het als
patiëntenorganisatie ook erg belangrijk vindt dat alle patiënten besproken worden
door de indicatiecommissie, ook de mensen die al langer behandeld worden met
eculizumab. Daarnaast vinden we het voor de CUREiHUS studie en de uitkomsten
daarvan essentieel dat de data van alle centra, en daarmee van alle patiënten,
worden verzameld in het register. Als een wettelijke verankering ervoor zorgt dat
deze twee afspraken beter worden nagekomen, juichen wij dat toe.
Zoals het expertisecentrum aangeeft in haar interview (pagina 20), is het na afloop
van de CUREiHUS studie nog steeds belangrijk om een register bij te houden, maar
vreest zij problemen met de financiering. In de ACP vergadering sprak de ACP uit dat
zij een voorstander is van het verplicht stellen van een dataregister bij
weesgeneesmiddelenarrangementen. Er is daar kort gesproken over
financieringsmogelijkheden. De NVN wil benadrukken dat een wettelijke verplichting
ook betekent dat er geld beschikbaar moet komen om het register en alles wat daar
bij komt kijken te financieren. Dat moet ook wettelijk worden geregeld/vastgelegd.
Voor nierziekten zou het kennisinstituut in de nefrologie, Nefrovisie, de aangewezen
partij zijn om de registers rondom nierziekten bij te houden, maar de financiering
daarvan zal gewaarborgd moeten worden.
Verder willen wij graag weten hoe het Zorginstituut aankijkt tegen de periode ligt
tussen het aflopen van het weesgeneesmiddelenarrangement en het beschikbaar
komen van de uitkomsten van de CUREiHUS studie. De NVN gaat ervan uit dat de
behandeling met eculizumab in die tussenliggende periode gewoon vergoed wordt.
Met vriendelijke groet,
Drs. Marjolein Storm
Teamcoördinator Eigen regie en Ervaringskennis delen

Postadres:
Postbus 284
1400 AG Bussum
Bezoekadres:
Groot Hertoginnelaan 34

1405 EE Bussum
Tel 035 691 21 28
www.nvn.nl / www.nieren.nl

Zorginstituut Nederland
t.a.v. mw. L. Snyders
Postbus 320
1110 AH DIEMEN

Den Haag, 5 november 2018

Kenmerk: PB/PB/2018/02017
Betreft: Monitor Weesgeneesmiddelen

Geachte mevrouw Snyders,
Graag voldoet de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen aan uw verzoek om een reactie te geven op het
concept van de monitor ‘Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2018’. In deze brief gaan wij in op een aantal
aspecten uit de monitor die in onze ogen verdere aanscherping verdienen en stellen wij een aantal vragen over
zaken die verduidelijking behoeven. Wij gaan uitgebreid in op het beschreven gebruik van registers bij
dataverzameling. Ook willen wij nogmaals wijzen op de noodzakelijkheid het vergoedingsbeleid voor
weesgeneesmiddelen in het algemeen te evalueren.
De medische noodzaak is hoog
Er zijn meer dan 7.000 verschillende zeldzame ziekten bekend, waaraan in Nederland alleen al circa 1 miljoen
mensen aan lijden. Helaas is voor het merendeel van deze aandoeningen nog steeds geen effectieve therapie
beschikbaar. Gelukkig verbetert de situatie elk jaar door de ontwikkeling van een aantal nieuwe
geneesmiddelen, specifiek gericht op behandeling van zeldzame aandoeningen (weesgeneesmiddelen). Een
belangrijke basis hiervoor vormt het Europese beleid om de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen te
stimuleren. Wij zien echter in een aantal landen (waaronder Nederland) dat het gebruik van deze nieuwe
middelen achterblijft bij de mogelijkheden. Op een aantal terreinen bevinden zich blokkades die de inzet van
deze middelen vertragen, soms zelfs verhinderen. Uit onderzoek van onze Europese koepelvereniging blijkt
dat in 2017 slechts 68% van de weesgeneesmiddelen beschikbaar waren voor de Nederlandse patiënt.
Vraag: maakt u zich over dit lage percentage ook zorgen? Bent u het met ons eens dat specifieke
aandacht voor weesgeneesmiddelen daarom van groot belang blijft?
De monitor Weesgeneesmiddelen kan zich ontwikkelen tot een effectief instrument dat de ervaringen met
weesgeneesmiddelen in Nederland bundelt en evalueert om tot aanbevelingen voor optimalisatie van
behandelingen te komen. In dit verband is het omschrijven van de zorg in een aantal weesziektes (zoals in de
monitor 2018 gebeurd) zeer waardevol. Het is echter de vraag of uit deze individuele casussen conclusies in
algemene zin getrokken kunnen worden. De huidige monitor focust in onze ogen nog veel op
omzetontwikkeling.

Vraag: kunt u verduidelijken waarom er alleen op niet-oncologische weesgeneesmiddelen wordt
ingezoomd?
In tabel 1 mist nog het aantal patiënten dat de behandeling ontvangt. Is daar een reden voor? Ook missen wij
(om ons onduidelijke redenen) in tabel 3 de gemiddelde prijs van weesgeneesmiddelen door de jaren heen.
Evaluatie van het huidige pakketbeheer weesgeneesmiddelen
Een belangrijke factor in de weesgeneesmiddelenproblematiek is het bestaande systeem voor het verkrijgen
van vergoeding voor een nieuw weesgeneesmiddel. Deze lijkt goed uitgewerkt in het ‘pakketbeheer
weesgeneesmiddelen’ uit 2015. De eisen die door het Zorginstituut aan weesgeneesmiddelen gesteld worden
om de therapeutische meerwaarde en kosteneffectiviteit aan te tonen zijn in de praktijk echter niet haalbaar
gebleken. Dit leidt dit er toe dat nieuwe weesgeneesmiddelen maar zeer beperkt voor de Nederlandse patiënten
beschikbaar komen.
Vraag: Bent u net als ons van mening dat patiënten die de pech hebben aan een zeldzame aandoening
te lijden, net zoveel recht op toegang tot een behandeling hebben als iemand met een veel
voorkomende aandoening?
Het is echter wel van belang om te accepteren dat een weesgeneesmiddel voor enkele tientallen patiënten nooit
kan voldoen aan de (kosteneffectiviteit)criteria die aan een geneesmiddel voor tienduizenden patiënten gesteld
kunnen worden. Het is dan ook belangrijk de overige pakketcriteria goed mee te wegen tijdens de beoordeling
van een nieuw weesgeneesmiddel. Bovendien zijn weesgeneesmiddelen vaak voor ziektes waar voorheen nog
geen behandeling mogelijk was.
Vraag: Kunt u in de monitor aangeven hoe het Zorginstituut hier mee omgaat en de andere
pakketcriteria mee weegt? Dit proces is op dit moment niet transparant.
De casus rond nusinersen illustreert treffend wat het gevolg is van de huidige beoordelingsmethodiek. Doordat
patiënten dankzij het geneesmiddel blijven leven, hebben zij ook andere (soms kostbare) zorg nodig. Vanwege
dit feit kwam het Zorginstituut tot een paradoxale conclusie: zelfs als de fabrikant het geneesmiddel gratis zou
verstrekken, zou het te veel kosten om het te vergoeden.
Vraag: Bent u het met ons eens dat dit laat zien dat de gebruikte rekenmethode niet werkt?
Wij denken daarom dat Nederland dringend behoefte heeft aan een evaluatie en revisie van het
‘Pakketbeheer weesgeneesmiddelen’, om de problematiek rondom de vergoeding van nieuwe
weesgeneesmiddelen aan te pakken. Dit zou ook ruimte moeten geven aan de komst van
weesgeneesmiddelen die met geavanceerde therapieën (ATMPs als gen- en stamceltherapieën) ontwikkeld
zijn, zodat er bij deze middelen geen onnodige vertraging optreedt voor de toegang van patiënten.
Vraag: Ziet u mogelijkheden voor samenwerking tussen industrie en zorginstituut bij het uitwerken
van een nieuw systeem? Wij doen graag mee en kunnen ook onze ervaringen met u delen.
Wettelijke verankering van de koppeling van vergoeding van een individuele patiënt aan een positief
advies van een indicatiecommissie en daadwerkelijke verzameling van gegevens in een register
In de monitor stelt het Zorginstituut wettelijke verankering van bovenstaande koppeling tussen vergoeding en
registers voor. De onderbouwing hiervan is echter zeer mager en gebaseerd op een specifieke situatie bij de
behandeling van een specifieke zeldzame ziekte. In verreweg de meeste gevallen kan echter prima invulling

worden gegeven aan de vereisten uit een weesgeneesmiddelenarrangement. De werkwijze rondom de
zeldzame ziektes van Pompe en Fabry zijn in de weesgeneesmiddelenmonitor van 2017 (en de inleiding van de
2018 versie) zelfs als goed werkende voorbeelden genoemd.
Vraag: Vanwaar dan de noodzaak voor een wettelijke verankering? En waarom een eenzijdige
focussering op kosteneffectiviteit en niet op de andere pakketcriteria? Waarom worden bedrijven
(met al hun kennis over de aandoening en het geneesmiddel) niet bij dit proces betrokken?
Een dergelijke algemene maatregel schiet zijn doel voorbij en leidt tot een groot aantal juridische vragen over
de mogelijkheid hiervan. Wat bijvoorbeeld te doen als patiënten hun gegevens niet willen laten opnemen in
een register? En hoe om te gaan met de sterk toenemende administratieve lastendruk voor de behandelaren?
Deze zijn vaak nu al zo overbelast dat het onduidelijk is waar ze de tijd kunnen vinden om registers goed in te
kunnen vullen. Wij zijn als industrie zeker voorstander van registers, maar vinden het wel belangrijk dat bij de
opzet ervan goed gekeken wordt naar zaken als de te beantwoorden vragen, (lange termijn) financiering
infrastructuur, governance en datatoegang. Registers zijn dus maatwerk.
Vraag: Kunt u aangeven welke rol het Zorginstituut bij dit proces ziet voor de bedrijven? En voor
patiëntverenigingen?
Weesgeneesmiddelen in de praktijk – leerpunten voor toekomstige dataverzameling
In de monitor is veel aandacht voor weesgeneesmiddelen voor de behandeling van MPS I, II en VI. De ACP stelt
in haar advies dat de effectiviteit van deze middelen ter discussie staat. In de monitor zelf blijkt de mening van
de expertisecentra genuanceerder te zijn en blijkt het onder andere te gaan om verbetering die mogelijk is bij
de behandeling van MPS. Ons inziens, en gezien het feit dat patiënten behandeld worden die geëvalueerd zijn
door een indicatiecommissie met gebruikmaking van start- en stopcriteria, is de conclusie dat de effectiviteit
van deze middelen ter discussie staat onterecht.
Daarnaast maken wij ons zorgen over de door de ACP geadviseerde herbeoordeling van
weesgeneesmiddelen.
Vraag: kunt u iets zeggen over de procedure die hierbij gebruikt zou worden? Wordt bij deze
procedure al gelijk rekening gehouden met het specifieke karakter van weesgeneesmiddelen ten
opzichte van geneesmiddelen voor meer voorkomende aandoeningen?
De geschiedenis van het oprichten van de registers voor idiopathische pulmonale fibrose (IPF) laat goed zien
wat voor problemen er in de praktijk kunnen optreden. Vaak wordt niet vooraf de vraag beantwoord op welke
onderzoeksvragen men antwoord wil hebben en of een nieuw te vormen register wel de beste manier is om
daar antwoord op te krijgen. Zo kan men ook via de koppeling van data uit verschillende ziekenhuizen
benodigde gegevens krijgen, vaak tegen veel lagere kosten en administratieve handelingen. Tijdens de opzet
van het nationale register bleek ook dat discussies binnen de beroepsgroep en met bedrijven over welke data
vast zouden moeten worden gelegd en het maken van afspraken over toegang tot de data tot veel vertraging
hebben geleid. Overigens, de financiering van het register voor IPF loopt trouwens eind 2019 af (niet 2018).
Daarnaast concludeerde het Zorginstituut in haar adviezen dat de twee weesgeneesmiddelen een duidelijke
medische meerwaarde hadden. Voor de discussie is het belangrijk deze ook in het rapport te vermelden.
De opgestelde PESam vragenlijst is helaas niet gevalideerd. Hierdoor kunnen we eigenlijk niets zinnigs zeggen
over de tevredenheidsscore en kunnen makkelijk onterechte conclusies worden getrokken. Uit de monitor
wordt niet duidelijk of deze vragenlijst bij beide weesgeneesmiddelen voor IPF is gebruikt. Nadere duiding is
nodig over de verwachting van patiënten over de werkzaamheid van deze middelen. Door wie werden deze

verwachtingen eerder richting patiënten uitgesproken? En welke? Zo is het ook interessant te onderzoeken
hoe de conclusie van de peiling van de Longfibrosepatiëntvereniging zich verhoudt tot de resultaten van de
PESam. De beschreven tool ‘home monitoring bij IPF’ wordt trouwens ook deels door de twee betrokken
bedrijven gefinancierd.
In de weesgeneesmiddelenmonitor wordt op een aantal punten kritiek geuit op het register van de fabrikant
voor laronidase, bijvoorbeeld met betrekking tot de kwaliteit van de data en patiëntparticipatie. Deze kritiek
komt onder andere voort uit een verschil van interpretatie van de doelstelling van het register. Het register
destijds is vanuit de fabrikant opgezet naar aanleiding van vereisten van de Europese Geneesmiddelautoriteit
EMA om de effectiviteit en veiligheid in de dagelijkse praktijk te volgen, als aanvulling op de registratiestudies.
Aan dit vereiste voldoet dit register. De vraag of het register ook een rol kan spelen bij andere doelstellingen,
zoals het meten van het effect van de behandeling vanuit patiëntperspectief, is pas later naar voren gekomen
en vanuit de context van het vereiste van de EMA niet verder uitgewerkt. In de praktijk blijkt het overigens wel
lastig om volledige gegevens in het register gerapporteerd te krijgen, waardoor mogelijk de indruk ontstaat
dat de kwaliteit van de gegevens laag zou zijn, zoals in de monitor wordt gesuggereerd.
Vraag: Kunt u deze nuanceringen meenemen in de definitieve monitor? Wat vindt u daarvan?
Vooruitblik naar monitor voor 2019
In het advies van de ACP wordt ook vooruitgekeken naar onderwerpen voor de weesgeneesmiddelmonitor
voor 2019. Een aantal onderwerpen zijn ons inzien het studeren meer dan waard. We willen echter wel erop
wijzen om eventuele onderzoek breed genoeg op te zetten. Zo is het verstandig bij een eventueel onderzoek
naar de middelen voor de behandeling van de ziekte van Gaucher mee te nemen dat de prijzen van deze
geneesmiddelen in de afgelopen jaren sterk gedaald zijn, door clustering en vervolgens toepassing van de
WGP.
De constatering dat bij weesgeneesmiddelen die al langer op de markt zijn de concurrentie niet op gang komt,
is een illustratie van het feit dat de weesgeneesmiddelen markt veel minder aantrekkelijk is dan verondersteld
wordt. Anno 20018 zijn de risico’s voor potentiële nieuwe geneesmiddelleveranciers te groot en de kansen op
het verkrijgen van een aantrekkelijke vergoeding en positie in de markt te klein. Wij zien met belangstelling uit
naar de studie die het ZIN over deze problematiek voorstelt en denken graag mee bij de opzet en uitvoering
hiervan.
Vraag: Wilt u onze aanvullingen en de antwoorden op onze vragen meenemen bij het finaliseren van
de monitor?
Voor eventuele vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,

Dr. Peter J.A. Bertens
Senior beleidsadviseur en projectleider

Zorginstituut Nederland
t.a.v. L.L. Snyders, Team Monitoring
LSnyders@zinl.nl

Soest, 2 november 2018
Referentie: MD\18-068
Betreft: Reactie VSOP op de concept Monitor Weesgeneesmiddelen 2018
Geachte mevrouw Snyders,

De VSOP is de Nederlandse koepelorganisatie van patiëntenorganisaties voor zeldzame en genetische
aandoeningen. Vanuit die rol is ons er veel aangelegen dat alle patiënten, die daarvoor in aanmerking
komen, daadwerkelijk toegang hebben tot weesgeneesmiddelen. De evaluatie van het pakketbeheer
weesgeneesmiddelen middels de Monitor Weesgeneesmiddelen kan daaraan bijdragen. Graag gaan
wij dan ook in op uw uitnodiging te reageren op de concept Monitor Weesgeneesmiddelen 2018.
Vorig jaar hebben we een uitgebreide reactie gegeven op de Monitor Weesgeneesmiddelen 2017.
De meeste knelpunten genoemd in deze reactie zijn helaas nog actueel.
Wat betreft de uitvoering van het pakketbeheer weesgeneesmiddelen en het afsluiten van
weesgeneesmiddelarrangementen, wordt in de huidige monitor de casus eculizumab bij aHUS
beschreven. Hierbij is door zorginstituut, behandelaars en patiënten nauw samengewerkt om gepast
gebruik van het middel te bewerkstellingen en de gemaakte afspraken in de praktijk te brengen. Dit is
gebeurd in het kader van een ZonMw GGG-project cure-iHus. Dit project en het vergelijkbare project
betreffende agalsidase bij Fabry hebben de Parel ontvangen van ZonMw GGG. Dat is een mooie
erkenning. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze twee casussen is het gebruik van een
patiëntenregister voor verbetering van de farmacotherapie. Echter, een ander kenmerk is helaas ook
dat structurele financiering van deze registers na afloop van het project/arrangement nog niet
geregeld is. We roepen u op de continuïteit van deze en komende registers te garanderen.
Diagnosegebonden registers voor zeldzame aandoeningen
Het Zorginstituut heeft van VWS de opdracht ontvangen voor een uitvoeringstoets betreffende ‘meer
regie op registers’. Dit onderwerp heeft de hoogste prioriteit voor de 76 lidorganisaties van de VSOP en
wij dragen graag bij aan de ontwikkeling ervan. Zoals wij de minister hebben laten weten (zie Brief
aan minister Bruins d.d. 23-8-2018) moet de focus echter niet alleen liggen op aandoeningen waar
geneesmiddelen voor beschikbaar zijn of zijn te voorzien. Wij pleiten voor een infrastructuur voor
registers voor zeldzame aandoeningen die onafhankelijk is van het al dan niet beschikbaar zijn of
komen van een medicijn. Dat is o.a. van belang voor inzicht in natuurlijk beloop van de aandoening
en het monitoren van de effecten van niet-medicinale interventies.
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Wij attenderen u in dit kader graag op de website www.patientenregisters.org die wij hebben
ontwikkeld met steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties en die
expertisecentra voor zeldzame aandoeningen handvaten biedt voor bij het opzetten en beheren van
registers.
Het is duidelijk uit de beschrijving van de drie casussen in de monitor dat er nog heel wat knelpunten
en barrières te overwinnen zijn om te komen tot bruikbare patiëntenregisters. De Europese context is
daarbij van belang. We brengen graag het Europese IMD register voor metabole ziekten onder uw de
aandacht (https://www.eimd-registry.org/) dat via MetabERN (https://metab.ern-net.eu/) Europese
registers voor 250-300 aandoeningen, gegroepeerd in zeven clusters zal gaan omvatten, waaronder .
stofwisselingsziekten die worden behandeld met enzym replacement therapie middelen.
Graag brengen we ook het EMA registries initiative onder uw aandacht waarbij gewerkt wordt aan
een gemeenschappelijke dataset en kwalificatie van registers voor de niet oncologische zeldzame
aandoeningen cystic fibrosis en hemofilie. Tevens zal de EMA binnenkort een publieke consultatie
uitzetten betreffende hun Reflection paper – Use of patient registries for regulatory purposes. Het is
wenselijk dat de HTA-eisen hierbij aansluiten.
Landelijke expertisenetwerken
Wat betreft de samenwerking tussen expertisecentra verwijzen wij u graag opnieuw naar de bijlage
waarin wij de minister adviseren de erkende expertisecentra een formele rol te geven bij het opstellen
van richtlijnen en pakketadviezen betreffende het al dan niet opnemen weesgeneesmiddelen in het
verzekerde pakket. Zij zijn daartoe meer deskundig. Idealiter zijn zij wel aangesloten bij de medischwetenschappelijke verenigingen. Maar in de praktijk blijkt dit een knelpunt te zijn. Het Zorginstituut
kan bijdragen aan het versterken van hun positie.
Betrokkenheid van patiëntenorganisaties bij de beoordeling van het zorginstituut zoals beschreven
in het pakketbeheer weesgeneesmiddelen
Sinds publicatie van het ‘Pakketbeheer weesgeneesmiddelen’ in 2015 zijn er nog niet veel intramurale
weesgeneesmiddelen als zodanig beoordeeld. Patiëntenorganisaties hebben dus ook nog beperkte
kennis en/of ervaring met deelname aan deze procedures. De VSOP ondersteunt hen daarbij:
https://zeldzameaandoening.nl/support-bij/weesgeneesmiddelen/ en tevens worden vanuit Europa
aanbevelingen gedaan betreffende de bijdrage van patiëntenorganisaties op het terrein van HTA:
https://www.eupati.eu/health-technology-assessment/guidance-for-patient-involvement-in-hta/.
Wij nodigen u graag uit hier kennis van te nemen en deze aanbevelingen een plek te geven in uw
beleid.
Mogelijkheden tot gepast gebruik
Patiëntenorganisaties moeten kennis hebben over de diverse mogelijkheden tot gepast gebruik om
samen met hun behandelaars te komen tot verstandige keuzes. Wij pleiten ervoor om de geleerde
lessen m.b.t gepast gebruik, bijvoorbeeld uit ZonMw-projecten, inzichtelijk te maken voor
patiëntenorganisaties zodat zij deze kennis kunnen toepassen.
Ook moeten patiëntenorganisaties handvatten krijgen voor het opstellen van een zienswijze over een
nieuw geneesmiddel, dat het zorginstituut gaat beoordelen of dat op andere wijze onderdeel wordt
van een managed entry agreement. Deze zienswijze kan dan besproken worden bij de scoping
bijeenkomst die de start vormt van het beoordelingsproces. Graag brengen wij in dit verband de tools
voor patiënten en patiëntenorganisaties, ontwikkeld door HTAi, onder uw aandacht.
https://htai.org/interest-groups/pcig/resources/for-patients-and-patient-groups/
Bruikbaar is met name de Patient Group Submission Templates – Generic patient submission templates for
an HTA, dat patiëntenorganisaties bij het formuleren van een zienswijze voor gepast gebruik voor
nieuwe middelen. Wij nodigen u graag uit hiervan een Nederlandse versie te ontwikkelen .
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Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen (Bijlage 6 - weesgeneesmiddelen in de Horizonscan)
Zowel uit de Horizonscan Geneesmiddelen (bijlage 6) als ook het PRIME-initiatief van de EMA blijkt
dat er veel innovatieve weesgeneesmiddelen op de markt verschijnen de komende jaren.
Onzes inziens is het huidige proces onvoldoende toegerust om de toegankelijkheid te garanderen en
om t.a.v. de kosteneffectiviteit goede afwegingen te kunnen maken. Ook bij de middelen die
automatisch instromen en niet beoordeeld worden door het Zorginstituut zijn er namelijk knelpunten
door beperkte ruimte in het ziekenhuisbudget. Gezien de urgentie lijkt het ons dan ook noodzakelijk
dat het Zorginstituut en relevante veldpartijen op korte termijn om de tafel te gaan om de systematiek
van weesgeneesmiddel-arrangementen productoverstijgend onder de loep te nemen.
Betreft Bijlage 7 Het advies van de ACP
In de huidige monitor worden de afspraken bij de middelen voor MPS I, II en VI beschreven
(respectievelijk laronidase, idursulfase en galsulfase). De ACP heeft aangedrongen op herbeoordeling
van deze middelen en van andere oudere weesgeneesmiddelen waarvoor in het verleden geen
beoordeling volgens de huidige inzichten heeft plaatsgevonden. Wij adviseren u in dit kader ook te
bezien of de inkoop van deze middelen geregeld kan worden middels landelijke
prijsonderhandelingen of prijsonderhandelingen in BeneluxA & Ierland verband. Tevens dient ons
inziens haast te worden gemaakt met het opzetten van Europese registers voor aandoeningen waarbij
sprake is van enzyme replacement therapies of innovatieve therapieën zoals siRNA en gentherapie.

Dr. Mariette Driessens, beleidsmedewerker
m.driessens@vsop.nl

Bijlage: VSOP brief aan minister Bruins dd 23-8-2018
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Betreft

monitor weesgeneesmiddelen

Kenmerk
Datum

8-11-2018

Geachte mevrouw Snyder,
Hier de reactie van VKS op de monitor weesgeneesmiddelen 2018. Na deze tweede
monitor, moet toch wel geconstateerd worden, dat het doel van de monitor: het volgen
van de manier waarop de weesgeneesmiddelen arrangementen in de praktijk worden
gebracht, nog geen enkel effect heeft op zowel de kosteneffectiviteit als zicht op de
daadwerkelijke effecten van weesgeneesmiddelen.
In onze ogen, komt dat omdat er elementen in het beleid pakketbeheer
weesgeneesmiddelen zitten, die niet stroken met de realiteit van weesgeneesmiddelen. Zo
blijft onzes inziens onmogelijk om aan weesgeneesmiddelen dezelfde eisen te stellen als
aan gewone geneesmiddelen voor wat betreft de effectiviteit die uit klinisch onderzoek en
de praktijk bekend moet zijn als een middel net beschikbaar is. Patiëntengroepen met
weesziekten zijn vaak niet homogeen en een weesgeneesmiddel is vaak met een centrale
procedure toegelaten tot de markt.
Dit niet onderkennen, blijft opleveren dat het zorginstituut adviseert om een middel niet in
het pakket op te nemen, waarna het bij voldoende maatschappelijke onrust, door de
minister van Volksgezondheid alsnog beschikbaar wordt gemaakt voor geïndiceerde
patiënten.
Als advies van het zorginstituut, zoals bij het middel Elosulfase alfa voor MPS IV inhoudt
dat een middel niet alleen niet kosteneffectief is, maar ook de effectiviteit in twijfel wordt
getrokken, terwijl er een Europese handelsvergunning op basis van effectiviteit en
veiligheid is afgegeven, worden geïndiceerde patiënten onterecht de dupe van beleid dat
is gericht op het beperken van kosten en niet op het vinden van een oplossing voor de veel
te hoge prijzen voor weesgeneesmiddelen. De patiënt wordt de dupe. Dit kan naar onze
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smaak veel eerlijker, efficiënter en goedkoper door betere arrangementen, zoals een
managed access programma in plaats van het voorgestelde beleid.
De sluis voor weesgeneesmiddelen, lijkt ons niet eerlijk, voor middelen met een grotere
gebruikersgroep, vanwege het grensbedrag van € 50.000 per patiënt. Er is praktisch geen
weesgeneesmiddel verkrijgbaar voor die prijs, al zou dat misschien wel moeten. Maar ook
omdat de maatschappelijke onrust rondom het niet-vergoeden van een weesgeneesmiddel
de beeldvorming over overheid en het weesgeneesmiddelenbeleid zeer beïnvloedt, buiten
dat het ook nog eens succesvol onderhandelen over prijzen bemoeilijkt. (zie casuïstiek
Nursinersen en Lumacraftor/Ivacraftor). De uiteindelijke beschikbaarheid van een
weesgeneesmiddel wordt dan een puur politieke of een pure centenkwestie.
Middelen die maar een klein individueel kostenbeslag hebben, worden volgens voorstel,
helemaal niet gevolgd en stromen automatisch in. Hoezeer ons dat voor sommige
stofwisselingsziekten ook uit zou komen, dat betekent gewoon dat er over 20 jaar nog
niets bekend is over de toegevoegde waarde van die middelen in de Nederlandse context.
In dit kader bevelen wij van harte aan om registers voor zeldzame ziekten (met of zonder
weesgeneesmiddelen) op te zetten met patiëntenorganisaties, vanuit de door patiënten
ervaren symptomatologie en invloed op het dagelijks leven. Het is al heel lang bekend dat
registers voor zeldzame ziekten die puur en alleen harde klinische waarden in kaart
brengen, te weinig zeggen over de toegevoegde waarde bij de patiënt.
Bovenstaande geldt ook voor de door ons vertegenwoordigde ziekten MPS I, MPS II en
MPS VI. In de monitor komen eigenlijk alleen specifieke gegevens over kosten een prijzen
komen naar voren, naast dat de expertisecentra alle aanbevelingen op het gebied van
indicatiecommissies en start- en stop criteria eerbiedigen. Ook werken ze allemaal mee
aan internationale registers, allen beheerd door fabrikanten. Is niemand geïnteresseerd in
hoe de patiënten die al jarenlang, meestal een keer per week een infuus krijgen, dit
ervaren? Waarom ze het blijven doen? Wat ze zelf als grootste effect ervaren?
Wij hadden ze het graag gevraagd met een korte vragenlijst, zoals we in 2007 hebben
gedaan. Door de recente kopschuwheid over privacy, is dat blijkbaar niet meer mogelijk.
Het zou de monitor waardevoller maken, in onze optiek, wanneer wij in staat gesteld
zouden worden om dergelijk gebruikersonderzoek uit te voeren en te rapporteren, in het
kader van deze monitor.
Vanuit VKS bevorderen wij op alle mogelijke manieren het vormen van expertisecentra en
de concentratie van specifieke behandelingen en zorg voor zeldzaam door experts. Ook
zorgen wij voor informatie hierover naar patiënten. De afgelopen vijf jaar is VKS
penvoerder geweest van het project “Expertise in Kaart”. Voor stofwisselingsziekten zijn
centra voor veertien verschillende groepen stofwisselingsziekten in kaart gebracht,
waaronder beide centra voor Lysosomale ziekten. Dat MPS I qua expertisevorming
verdeeld is over deze centra, is inderdaad een historische gemiste kans. Maar wel een die
veroorzaakt is door de opvatting van CVZ, destijds, dat monopolies voor de uitgifte van
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weesgeneesmiddelen, ongewenst waren. In wezen is het dus voortschrijdend inzicht dat
concentratie van kleine patiëntengroepen, met of zonder weesgeneesmiddel juist de zorg
verbetert en het opvolgen van symptomen vergemakkelijkt. In onze ogen zouden alle
weesgeneesmiddelen slechts in geselecteerde centra moeten worden toegepast. Eén of
meerdere, afhankelijk van de grootte van de patiëntengroep. Zo zou al een begin gemaakt
kunnen worden met het vanuit de praktijk beter volgen van de toegevoegde waarde van
een weesgeneesmiddel. Het enige wat dan nog te wensen over blijft is dat de veldpartijen
die de expertise hebben, of het nu patiënten of artsen zijn, serieus betrokken worden bij
het invullen van beleid.

Met vriendelijke groet,
Namens bestuur van VKS en leden met MPS I,II en VI,

Hanka Dekker,
Directeur VKS
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