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Samenvatting 
 
CRS + HIPEC Dit beoordelingsrapport beschrijft het advies van het CVZ ten 

aanzien van de DBC met daarin de behandeling agressieve 
cytoreductie (CRS) in combinatie met Hypertherme 
IntraPeritoneale Chemotherapie (HIPEC) bij een uitsluitend 
peritoneaal gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

 De behandeling betreft een combinatie van CRS en 
intraperitoneale spoeling (spoeling van de buikholte) met 
cytostatica onder hoge temperatuur (>39°C), waardoor een 
diepere penetratie in cellagen bereikt wordt. Omdat de lokaal 
toegepaste chemotherapie slechts een aantal millimeters in 
het tumorweefsel kan doordringen, is het belangrijk van te 
voren zoveel mogelijk tumorweefsel te verwijderen 
(cytoreductie). Hiervoor is een zeer ingrijpende en belastende 
operatie noodzakelijk met de daarbij horende risico’s. 

  
Rapport 2003 In de periode 1997 tot 2002 is een fase III studie uitgevoerd 

bij patiënten met peritoneale metastasering van een 
colorectaal carcinoom in het kader van het project 
Ontwikkelingsgeneeskunde. In 2003 heeft het CVZ de 
onderzoeksresultaten gerapporteerd aan de minister van VWS. 
Het CVZ concludeerde dat de onderzochte behandeling 
gebruikelijke zorg is bij uitsluitend een peritoneaal 
gemetastaseerd colorectaal carcinoom met de inperkingen die 
de onderzoekers voorstellen, namelijk zegelring histologie en 
metastasering naar meer dan 5 van de 7 buikregio’s. 

  
 De innovatieve DBC die ter beoordeling ligt omvat dezelfde 

behandeling bij dezelfde indicatie als de beoordeling uit 2003. 
De vraag die het CVZ zich heeft gesteld is of er redenen zijn 
om het standpunt uit 2003 te herzien. 

Stand van de 
wetenschap en 
praktijk 

In de literatuur wordt consistent een aanzienlijke verbetering 
van de overleving gezien na agressieve cytoreductie 
gecombineerd met HIPEC. De behandeling CRS + HIPEC is 
conform het wettelijke criterium ‘stand van de wetenschap en 
praktijk’ bij uitsluitend een peritoneaal gemetastaseerd 
colorectaal carcinoom met de volgende inperkingen: 

 • zegelring histologie; 
 • metastasering naar meer dan 5 van de 7 buikregio’s.  
  
 Ondanks de ontbrekende harde gegevens over de 

kosteneffectiviteit van de behandeling ziet het CVZ op basis 
van de andere pakketprincipes geen reden om aan te bevelen 
dat de behandeling CRS + HIPEC expliciet uitgesloten zou 
moeten worden van de te verzekeren prestaties. 

Te verzekeren 
prestatie 

Het CVZ bestendigt de conclusie dat de behandeling CRS + 
HIPEC sinds 2003 behoort tot de te verzekeren prestaties. 
Vanaf het moment dat DBC Onderhoud de implementatie heeft 
doorgevoerd, is een DBC voor de financiering beschikbaar. 

Budgetimpact Uitgaande van 80-100 patiënten bedraagt de totale 
budgetimpact tussen de € 4.2 miljoen en € 5.3 miljoen. 
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1. Inleiding 

1.a. Aanleiding 
 Dit beoordelingsrapport beschrijft het advies van het CVZ ten 

aanzien van de DBC met daarin de behandeling agressieve 
cytoreductie in combinatie met Hypertherme IntraPeritoneale 
Chemotherapie (HIPEC).  

Frontoffice Op 15 maart 2007 hebben de publieke onderhoudspartijen 
(Nederlandse Zorgautoriteit en het CVZ) de nieuwe DBC 
agressieve cytoreductie (CRS) in combinatie met HIPEC (verder: 
CRS + HIPEC) bij uitsluitend een peritoneaal gemetastaseerd 
colorectaal carcinoom ter beoordeling ontvangen van DBC 
Onderhoud .   

Beoordelings -
procedure 

Het CVZ heeft de aanvraag publiek DBC-onderhoud beoordeeld 
volgens de procedure zoals weergegeven in het rapport 
'Werkwijze Publiek Onderhoud DBC's '. De beoordeling zoals 
weergegeven in onderhavig beoordelingsrapport is de 
inhoudelijke beoordeling van de aanvraag door het CVZ.  

1.b. Beoordelingsprocedures CVZ 
Open omschrijving De te verzekeren prestatie geneeskundige zorg zoals o.a. 

medisch-specialisten die plegen te bieden (artikel 2.4, Besluit 
zorgverzekering) is open omschreven. Dit betekent dat een 
nieuwe zorgvorm die conform de stand van de wetenschap en 
praktijk is en zorg is zoals medisch specialisten die plegen te 
bieden (en die niet expliciet is uitgesloten), in principe behoort 
tot de te verzekeren prestaties.  

Werkwijze 
beoordeling 

Het CVZ beoordeelt daarom eerst of de nieuwe zorgvorm 
conform de stand van de wetenschap en praktijk is. Indien dit 
niet het geval is, behoort het niet tot de te verzekeren 
prestaties en eindigt de beoordeling. Het CVZ brengt de 
aanvrager op de hoogte van de beoordeling.  
Indien een nieuwe zorgvorm conform de stand van de 
wetenschap en praktijk is, beoordeelt het CVZ de overige 
pakketprincipes. Afhankelijk van de uitkomst van de 
beoordeling van één of meerdere overige principes 
(noodzakelijkheid, kosteneffectiviteit en/of uitvoerbaarheid) 
kan het CVZ de minister adviseren een zorgvorm uit te sluiten 
of te beperken.  

  
 De beoordeling van zorgvormen bestaat uit twee fases: een 

inventarisatiefase en een waarderingsfase.  
Inventarisatie 
 
 
Inhoudelijke 
raadpleging veld 

Tijdens de inventarisatie verzamelt het CVZ zoveel als mogelijk 
objectieve, kwantitatieve gegevens rond de principes. Op basis 
hiervan stelt het CVZ vast of er nog aanvullend onderzoek 
nodig is naar de juistheid en volledigheid van de gegevens.  
Na deze inventarisatie vindt een inhoudelijke veldraadpleging 
plaats. 

Waardering 
 
 

Tijdens de waarderingsfase beziet en weegt het CVZ de 
gegevens in onderlinge samenhang, om te komen tot een 
oordeel of de zorg een plaats verdient binnen de sociale-
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ziektekostenverzekering. Hierbij worden de inhoudelijke 
reacties van experts uit het veld meegenomen.  

Bestuurlijke 
raadpleging veld 

Na de waarderingsfase verstuurt het CVZ het conceptrapport 
voor bestuurlijke afstemming naar de relevante koepels. 

 Vervolgens verwerkt het CVZ deze reactie in de eindrapportage 
en formuleert het CVZ een eindconclusie.  
 

 Na het opstellen van dit rapport vindt afstemming van de 
beoordeling met de NZa plaats. Vervolgens gaat de 
beoordeling naar de Raad van Bestuur van het CVZ ter 
vaststelling waarna het verzonden wordt aan de minister van 
VWS. 

1.c. Leeswijzer 
Leeswijzer  In 2003 is bepaald dat bij de behandeling CRS + HIPEC bij 

uitsluitend een peritoneaal gemetastaseerd colorectaal 
carcinoom sprake is van gebruikelijke zorg. Er bestond echter 
nog geen DBC voor deze behandeling. Dit rapport is een 
beoordeling van de aanvraag om te komen tot een nieuwe DBC 
voor de behandeling CRS + HIPEC. Het CVZ heeft in 2003 in 
het kader van het project Ontwikkelingsgeneeskunde een 
rapport over dit onderwerp uitgebracht. Het CVZ beoordeelt in 
het voorliggende rapport de literatuur die na verschijning van 
het rapport in 2003 is gepubliceerd. Dit staat beschreven in 
hoofdstuk 3 (duidelijk pakket). In hoofdstuk 4 gaat het CVZ in 
op de overige principes om te bepalen of sprake is van een 
passend pakket. Hoofdstuk 5 beschrijft de waarderingsfase en 
de reacties van de relevante veldpartijen. In hoofdstuk 5 
formuleert het CVZ zijn eindconclusie.  
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2. Achtergrond 

2.a. Relevante wet- en regelgeving 
Stand van de 
wetenschap en 
praktijk 

Voor alle zorgvormen die als te verzekeren prestatie in de wet 
zijn genoemd geldt het gestelde in artikel 2.1, lid 2, Bzv. 
Daarin is bepaald dat de inhoud en omvang van de 
zorgvormen mede bepaald worden door de stand van de 
wetenschap en de praktijk en, bij het ontbreken van een 
zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied 
geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. Dit 
betekent dat bij elke zorgvorm de vraag moet worden 
beantwoord of deze als gebruikelijk in de internationale kring 
van de beroepsgenoten aangemerkt kan worden. Bij de 
beoordeling of dit het geval is, sluit het CVZ aan bij hetgeen 
daarover is gesteld in de uitspraak van de CRvB van 30 
september 2004 (RZA 2004, 179), namelijk dat hierbij alle 
gegevens in aanmerking dienen te worden genomen, 
waaronder met name literatuur, wetenschappelijke 
onderzoeken en gezaghebbende meningen van specialisten. 
Het CVZ acht deze werkwijze ook van toepassing op de 
beoordeling van de stand van de wetenschap en praktijk.   

Geneeskundige 
zorg 

Geneeskundige zorg is één van de te verzekeren prestaties 
ingevolge de Zvw. Die zorg omvat onder meer zorg zoals 
medisch specialisten plegen te bieden (zie artikel 2.4, lid 1, 
Bzv).  

Redelijkerwijs 
aangewezen  

Artikel 2.1, derde lid, Bzv bepaalt dat een verzekerde slechts 
recht heeft op een vorm van zorg of een dienst voor zover hij 
daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs is aangewezen. 
Dit betekent dat gekeken moet worden naar de individuele 
omstandigheden van het geval. Heeft de verzekerde in het 
concrete geval een indicatie op grond waarvan hij 
redelijkerwijs op de gevraagde zorg is aangewezen? Daarbij 
kunnen de kosten van de gevraagde behandeling worden 
afgewogen tegen de meerwaarde van de specifieke 
behandeling voor de verzekerde in vergelijking met andere 
behandelingen.  

2.b. Medische achtergrond 
Incidentie Colorectaal carcinoom (dikkedarmkanker) is een 

veelvoorkomende vorm van kanker, met in Nederland 
ongeveer 9200 nieuwe gevallen per jaar. Bij 10% van de 
patiënten met dikkedarmkanker zijn buikvliesuitzaaiingen 
(peritoneale metastasen) al bij de diagnose aanwezig en bij 25-
30% worden ze gezien in een latere fase van de ziekte. Indien 
aanwezig, domineren buikvliesuitzaaiingen vaak het verdere 
beloop. Patiënten sterven aan de gevolgen van lokale 
doorgroei en uitzaaiingen, zoals passagestoornissen van de 
darm en algehele zwakte.  

Standaard-
behandeling 

Peritoneale metastasen werden beschouwd als metastasen op 
afstand. Om die reden werd in het verleden geen volledige 
resectie (verwijdering van weefsel) nagestreefd, maar slechts 
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palliatief geopereerd en voorts behandeld met standaard-
chemotherapie 5-fluoro-uracil (5-FU) en Leucovorin. De 
mediane overleving met deze behandeling was korter dan 12 
maanden.  

CRS + HIPEC In de afgelopen jaren is verondersteld dat peritoneale 
metastasen beter beschouwd kunnen worden als regionale 
uitbreiding van de primaire tumor, die met agressieve 
chirurgie behandeld zou kunnen worden. Bovendien zou lokale 
toediening van cytostatica onder een hoge temperatuur leiden 
tot een beter cytostatisch effect en bovendien systemische 
bijwerkingen beperken. Deze twee hypotheses hebben geleid 
tot een nieuwe behandeling: een combinatie van agressieve 
cytoreductie en intraperitoneale spoeling (spoeling van de 
buikholte) met cytostatica onder hoge temperatuur (>39°C), 
waardoor een diepere penetratie in cellagen bereikt wordt.  

 Omdat de lokaal toegepaste chemotherapie slechts een aantal 
millimeters in het tumorweefsel kan doordringen, is het 
belangrijk van te voren zoveel mogelijk tumorweefsel te 
verwijderen (cytoreductie). Hiervoor is een zeer ingrijpende en 
belastende operatie noodzakelijk met de daarbij horende 
risico’s.  

 

2.c. Rapport CVZ 2003 
Ontwikkelings -
geneeskunde 

In de periode 1997 tot 2002 is een fase III studie uitgevoerd 
bij patiënten met peritoneale metastasering van een 
colorectaal carcinoom in het kader van het project 
Ontwikkelingsgeneeskunde.  

Standpunt CVZ 
2003 

In 2003 heeft het CVZ de onderzoeksresultaten gerapporteerd 
aan de minister van VWS. Het CVZ concludeerde dat de 
onderzochte behandeling gebruikelijke zorg is bij uitsluitend 
een peritoneaal gemetastaseerd colorectaal carcinoom met de 
inperkingen die de onderzoekers voorstellen, namelijk 
zegelring histologie en metastasering naar meer dan 5 van de 
7 buikregio’s. Deze behandeling maakt dus deel uit van de te 
verzekeren prestaties. Het CVZ heeft aanbevolen de 
implementatie zeer zorgvuldig te laten plaatsvinden, om 
goede kwaliteit en doelmatigheid te kunnen garanderen.  
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3. Duidelijk Pakket 

3.a. Stand van de wetenschap en de praktijk 
 In 2003 heeft het CVZ gerapporteerd aan de minister van VWS 

dat er bij de onderzochte behandeling CRS + HIPEC bij 
uitsluitend een peritoneaal gemetastaseerd colorectaal 
carcinoom sprake is van gebruikelijke zorg.  

 
Standpunt herzien? De vraag die het CVZ zich bij de beoordeling van deze DBC 

heeft gesteld is of er redenen zijn om dit standpunt te herzien.  
 Het CVZ heeft een literatuursearch (2003 tot nu) verricht met 

de zoektermen: cytoreductive surgery, HIPEC, colorectal.  
 Dit leverde één systematische review1. In deze review zijn 

studies (gecontroleerde en observationele studies) beoordeeld, 
die zijn gepubliceerd voor maart 2006. Er werden 32 
publicaties geschikt bevonden voor evaluatie. De relevante 
publicaties betreffen twee RCT’s (één daarvan was het 
Ontwikkelingsgeneeskunde project), één niet-gerandomiseerde 
gecontroleerde studie en 11 observationele studies.  

RCT Amsterdam In de periode 1997 tot 2002 is een fase III studie uitgevoerd 
bij patiënten met peritoneale metastasering van een 
colorectaal carc inoom in het kader van het project 
Ontwikkelingsgeneeskunde2. De patiënten zijn in dit 
onderzoek at random verdeeld over twee groepen. Eén groep 
onderging de standaardbehandeling (palliatieve chirurgie + 5-
FU + Leucovorin) en de andere groep onderging agressieve 
cytoreductie met HIPEC (met mitomycine-C) en standaard 
chemotherapie (5-FU + Leucovorin). De mediane follow -up was 
21,6 maanden. De mediane overleving in de standaardarm was 
12,6 maanden en in de HIPEC-arm 22,4 maanden. De mediane 
2-jaarsoverleving was in de standaardarm 22,8% en in de 
HIPEC-arm 43,7% (level of evidence niveau A2). 

RCT De andere RCT vergeleek intraperitoneale (i.p.) chemotherapie 
+ systemische chemotherapie met systemische chemotherapie 
alleen3. Beide groepen waren voorbehandeld met agressieve 
cytoreductie. De RCT werd voortijdig afgebroken vanwege 
onvoldoende patiëntendeelname. De 2-jaarsoverleving van alle 
geïncludeerde en met agressieve cytoreductie behandelde 
patiënten was 60%, een grote verbetering vergeleken met de 
10% 2-jaarsoverleving na standaardbehandeling. In deze kleine 
studie werd geen significant effect gevonden van de i.p. 
chemotherapie (level of evidence niveau C, voor wat betreft het 
effect van CRS).  

                                                 
1  Yan TD, Black D, Savady R, Sugarbaker PH. Systematic review on the efficacy of cytoreductive 

surgery with perioperative intraperitoneal chemotherapy for peritoneal carcinomatosis from 
colorectal carcinoma. J. Clin Oncol 2006; 24: 4011-4019.  

2  Verwaal VJ, Van Ruth S, De Bree E, et al. Randomized trial of cytoreduction and hyperthermic 
intraperitoneal chemotherapy versus systematic chemotherapy and palliative surgery in 
patients with peritoneal carcinomatosis of colorectal origin. J Clin Oncol 2003; 21: 3737-3743.  

3  Elias D, Delperro JR, Sideris L, et al. Treatment of peritoneal carcinomatosis form colorectal 
cancer: impact of complete cytoreductive surgery and difficulties in conducting randomized 
trials. Ann Surg Oncol 2004: 11: 518-521.  



 

 8 

Vergelijkende 
studie 

In de gevonden vergelijkende studie4 werd agressieve 
cytoreductie + chemotherapie (i.v. en i.p.) vergeleken met 
matched controls behandeld met systemische chemotherapie 
alleen. De mediane overleving na cytoreductie was 32 
maanden vergeleken met 14 maanden in de controlegroep 
(level of evidence B).  

Observationele 
studies  

De observationele studies, besproken in Yan et al., 2006 
rapporteren een mediane overleving na agressieve 
cytoreductie met chemotherapie i.p. van 13-29 maanden, en 
een mediane overleving van de patiënten bij wie complete 
cytoreductie bereikt werd, van 28-60 maanden (level of 
evidence niveau C). 

  

Internationale 
consensusmeeting 

Inmiddels is internationale consensus bereikt. De reviewers1 
rapporteren over een in 2006 gehouden internationale 
consensusmeeting, waar is afgesproken dat patiënten met 
geïsoleerde peritonitis carcinomatosa van een colorectaal 
carcinoom, in aanmerking komen voor agressieve cytoreductie 
en als complete reductie wordt bereikt, voor peri-operatieve 
HIPEC met Mitomycine-C, gevolgd door de standaard adjuvante 
systemische chemotherapie.  

  
 Na publicatie van deze systematische review zijn er nog drie 

niet-gecontroleerde studies gepubliceerd. Er zijn geen 
additionele RCT’s gevonden.  

3.b. Conclusie stand van de wetenschap en 
praktijk 

 Concluderend wordt consistent bij uitsluitend een peritoneaal 
gemetastaseerd colorectaal carcinoom een aanzienlijke 
verbetering van de overleving gezien na agressieve 
cytoreductie gecombineerd met HIPEC. Het CVZ is van mening 
dat er geen reden is om het in 2003 ingenomen standpunt 
over deze behandeling te wijzigen. De behandeling CRS + 
HIPEC bij uitsluitend een peritoneaal gemetastaseerd 
colorectaal carcinoom behoort tot de te verzekeren prestatie 
met de volgende inperkingen: 

Inperkingen • zegelring histologie; 
 • metastasering naar meer dan 5 van de 7 buikregio’s.  
  
Kanttekeningen Er zijn in de literatuur een paar kanttekeningen genoemd, 

waarvan de belangrijkste zijn: 
 • de behandeling heeft een hoge initiële morbiditeit en 

mortaliteit; 
 • de intraperitoneale chemotherapie-regimes verschilden in 

de studies. Dit kan effect hebben gehad op de resultaten;  
 • de agressieve cytoreductie vereist een hoge mate van 

kunde en ervaring van chirurgen. Verschillen tussen centra 
kunnen een effect hebben gehad op de resultaten; 

                                                 
 
4  Mahteme H, Hansson J, Berglund A, et al. Improved survival in patients with peritoneal 

metastases from colorectal cancer: A preliminary study. Br J Cancer 2004; 90: 403-407 
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 • er zijn geen gegevens bekend waarin een vergelijking is 
gemaakt tussen cytoreductie + HIPEC en de nieuwere 
systemische cytostatica regimes. 

 
 In het volgende hoofdstuk beoordeelt het CVZ of er reden is 

om de minister te adviseren deze zorgvorm uit te sluiten of de 
toepassing te beperken.  
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4. Passend Pakket 

4.a. Inleiding 
 Nu de behandeling CRS + HIPEC bij uitsluitend een peritoneaal 

gemetastaseerd colorectaal carcinoom conform de stand van 
de wetenschap en praktijk is, beoordeelt het CVZ in dit 
hoofdstuk of er op basis van de overige principes 
(noodzakelijkheid, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid) 
aanleiding is om de minister te adviseren deze behandeling uit 
te sluiten of de aanspraak te beperken.  

 Hieronder zijn de overige drie pakketprincipes beoordeeld. 
Hierbij heeft het CVZ veelal gebruik gemaakt van gegevens uit 
het Nationaal Kompas Volksgezondheid van het RIVM. 
Dikkedarmkanker is in dit kompas uitgewerkt. Het CVZ heeft 
geen specifieke cijfers gevonden over de doelgroep die in 
aanmerking komt voor CRS + HIPEC.  

4.b. Noodzakelijkheid 
 Rechtvaardigt de ziekte of benodigde zorg een claim op de 

solidariteit, gegeven de culturele context? Voor het 
beantwoorden van deze vraag bekijkt het CVZ de ziektelast en 
de zorgbehoefte in samenhang met de kosten van de 
interventie (op individueel niveau).  

Ziektelast Het RIVM heeft voor 56 geselecteerde aandoeningen de 
ziektelast in DALY’s (Disability Adjusted Life Years) bepaald. 
Een DALY is een maat voor ziektelast in een populatie 
(uitgedrukt in tijd); opgebouwd uit het aantal verloren 
levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren 
geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), 
gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). In 
deze maat komen drie belangrijke aspecten van de 
volksgezondheid terug, te weten 'kwantiteit' (levensduur) en 
'kwaliteit' van leven, en het aantal personen dat een effect 
ondervindt. 

 Het aantal verloren levensjaren voor deze vorm van kanker is 
56.382. De wegingsfactor is 0,32 op een schaal van 0 
('helemaal geen nadelige gevolgen') tot 1 ('zeer ernstige 
nadelige gevolgen'). In 2003 bedroeg het aantal sterftegevallen 
van dikkedarmkanker en endeldarmkanker 4451. De 
prevalentie dikkedarmkanker en endeldarmkanker in 2003 was 
39.898. Het ziektejaarequivalent is berekend op 12.776. 

 De DALY voor dikkedarm- en enkeldarmkanker is berekend op 
69.158 en is hiermee één van de ziekten met de hoogste 
ziektelast.  

Zorgbehoefte De zorgbehoefte van dikkedarmkankerpatiënten is groot. Zij 
krijgen veelal te maken met de huisarts, chirurg, 
radiotherapeut, gastro-enteroloog, oncoloog, diëtist en, in 
geval van een stoma, de stomaverpleegkundige.  

 In het Nationaal Kompas Volksgezondheid van het RIVM staat 
vermeld dat de gemiddelde klinische opnameduur 15 dagen 
was in 2004 (Landelijke Medische Registratie (LMR), Prismant). 
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Individuele kosten De gemiddelde kosten van behandeling met CRS + HIPEC als 
aanvulling op de standaardbehandeling bedragen € 48.414,- 
voor de primaire CRS + HIPEC behandeling en € 3.376 voor de 
follow -up. De kosten van deze behandeling kunnen niet voor 
eigen rekening komen.  
 

Conclusie 
noodzakelijkheid 

Het is evident dat zorg bij deze vorm van dikkedarmkanker 
een claim op de solidariteit rechtvaardigt. 

4.c. Effectiviteit 
 De beoordeling van de effectiviteit maakt deel uit van de  

beoordeling van de stand van de wetenschap en praktijk, zoals 
aan bod gekomen in hoofdstuk 3.  De conclusie is dat bij 
uitsluitend een peritoneaal gemetastaseerd colorectaal 
carcinoom een aanzienlijke verbetering van de overleving 
wordt gezien na agressieve cytoreductie in combinatie met 
HIPEC. Daarmee is de effectiviteit aangetoond.  

4.d. Kosteneffectiviteit 
 Bij dit pakketprincipe gaat het om gegevens over de 

verhouding tussen kosten en baten. De vraag hierbij is: is de 
verhouding tussen de kosten en de baten in de breedste zin 
acceptabel?  

 
Economische 
evaluatie 

Een economische evaluatie maakte ook deel uit van het 
onderzoek uitgevoerd in het kader van het project 
Ontwikkelingsgeneeskunde, waarover het CVZ in 2003 heeft 
gerapporteerd. Hieronder een korte samenvatting van deze 
economische evaluatie.  
 

Beperkte gegevens  Door beperkte beschikbaarheid van EuroQol gegevens op de 
verschillende meetmomenten is, vanwege de betrouwbaarheid, 
ervoor gekozen geen kostenutiliteitsanalyse uit te voeren. 

 In totaal zijn 53 patiënten geïncludeerd in de HIPEC-arm en 50 
patiënten in de standaardarm. Vanaf 2 jaar na aanvang v an het 
onderzoek zijn de verzamelde gegevens op basis van de Case 
Record Forms dusdanig incompleet dat besloten is geen 
gevoeligheidsanalyse uit te voeren. Immers, hiervoor is het 
aantal patiënten van wie  gegevens beschikbaar zijn te gering. 

 Het onderzoek laat ziet dat patiënten behandeld met CRS + 
HIPEC gemiddeld 1,32 jaar langer leven in vergelijking tot 
patiënten die alleen de standaardbehandeling kregen. De 
kosten om een patiënt één jaar langer te laten leven met CRS + 
HIPEC bedragen ongeveer € 19.670. 

 Er zijn geen andere economische evaluaties aangetroffen in de 
literatuur.  
 

Conclusie CVZ Door het geringe aantal patiënten waarvan alle gegevens 
beschikbaar zijn, het te kleine aantal ingevulde 
kostenvragenlijsten en het kleine aantal ingevulde 
vragenlijsten voor het meten van kwaliteit van leven, kan het 
CVZ geen harde uitspraak doen over de kosteneffectiviteit van 
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het behandelen van patiënten met CRS + HIPEC naast de 
standaardbehandeling.  

 Er zijn aanwijzingen dat sinds de uitvoering van de 
kosteneffectiviteitstudie de tijdsduur van de operatie door het 
leereffect korter is geworden en het aantal ligdagen na 
operatie is afgenomen, waardoor de kosten van de 
behandeling naar verwachting lager uitvallen. 

4.e. Uitvoerbaarheid 
 Bij dit pakketprincipe bekijkt het CVZ of een nieuwe zorgvorm 

in het pakket nu en in de toekomst haalbaar en houdbaar is. 
Elementen die bij dit principe een rol kunnen spelen zijn: 
financiële haalbaarheid op macroniveau, administratieve 
belasting en praktische uitvoerbaarheid.  

  
Macroniveau Om na te gaan wat de gevolgen zijn op macroniveau heeft het 

CVZ een ruwe schatting gemaakt van de budgetimpact. 
 Jaarlijks komen naar schatting van de onderzoekers 80-100 

patiënten in aanmerking voor behandeling met CRS + HIPEC.  
 De gemiddelde kosten van behandeling met CRS + HIPEC als 

aanvulling op de standaardbehandeling bedragen € 36.564 
voor de primaire CRS + HIPEC behandeling en € 3.376 voor de 
follow -up. 

Financiële 
haalbaarheid 

Uitgaande van 80-100 patiënten per jaar kost behandeling met 
CRS + HIPEC € 3.9 miljoen tot  € 4.8 miljoen voor de primaire 
behandeling. Afhankelijk van de effectiviteit van de 
behandeling en daarmee de overleving van patiënten komt 
hier € 3.376 per patiënt per jaar bij voor follow -up. 
De kosteneffectiviteitsanalyse laat zien dat patiënten 
gemiddeld 1.32 jaar langer leven. Uitgaande van 80-100 
patiënten bedraagt de totale budgetimpact tussen de € 4.2 
miljoen en € 5.3 miljoen.  

Onderschatting De schatting van 80-100 patiënten per jaar uit 2003 is 
waarschijnlijk een onderschatting. De verwachting van het NKI  
is dat er inmiddels ongeveer 150 patiënten per jaar zijn, 
waarmee de kosten met 50% stijgen. 

Leereffect  Zoals eerder opgemerkt, kan het zijn dat door de door de 
toegenomen ervaring met CRS + HIPEC sinds de uitvoering van 
de kosteneffectiviteitstudie de tijdsduur van de operatie door 
het leereffect korter is geworden en het aantal ligdagen na 
operatie is afgenomen, waardoor de kosten van de 
behandeling naar verwachting lager uitvallen. 

 
Praktische 
uitvoerbaarheid 

In 2003 heeft het CVZ aangegeven, dat de implementatie in de 
praktijk zorgvuldig dient te gebeuren in een beperkt aantal 
centra. Dit is omwille van de kwaliteit en de doelmatigheid van 
de zorgverlening.  

 Het CVZ ziet op dit moment geen reden om deze aanbeveling 
over de praktische uitvoerbaarheid te herzien.  

  
Conclusie 
Uitvoerbaarheid 

Het CVZ is van mening dat de uitvoering van deze behandeling 
omwille van kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening 
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beperkt zou moeten blijven. Gezien het aantal operaties per 
jaar (ongeveer 150) is het CVZ van mening dat deze 
behandeling beperkt zou moeten blijven tot 4 tot 5 centra in 
Nederland.  

4.f. Reacties inhoudelijke veldraadpleging 
Aangeschreven 
partijen 

Het CVZ heeft de volgende partijen aangeschreven voor een 
inhoudelijke reactie op de deelconclusies van de 
pakketprincipes: Nederlands Kanker Instituut (NKI), 
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Orde 
van Medisch Specialisten (Orde), Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair 
medische centra (NFU), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en DBC Onderhoud.  

 
 Schriftelijke commentaren op de concept deelconclusies zijn 

ontvangen van de volgende partijen: NKI, NZa en de 
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK, 
(mede namens de NPCF).  

  
Reactie NFK De NFK heeft geen inhoudelijke opmerkingen bij de door het 

CVZ geformuleerde deelconclusies. De NFK komt tot de 
volgende conclusie:  
1. de indicatiestelling doet recht aan de zowel buitengewoon 

ernstige ziektelast alsook aan de mate waarin deze 
patiënten afhankelijk zijn van het beoogde resultaat; 

2. de doelmatigheid: 
a: deze interventie voldoet ruimschoots aan het criterium 
wat conform de stand van de wetenschap en praktijk in de 
beroepsgroep gebruikelijk is (zie onderzoeken); 
b: deze interventie voldoet ook aan doelmatigheid van de 
inrichting van deze zorgvorm wanneer deze wordt 
toevertrouwd aan enkele centra met veel ervaring.  

Conclusie: de in deze DBC vastgelegde interventie behoort, 
met in achtneming van de onder 2b vermelde voorwaarde, tot 
het te verzekeren pakket. 

 Bovenstaande reactie heeft niet geleid tot aanpassing.  
  
Reactie NZa De NZa heeft kennisgenomen van de inhoud en vindt het 

rapport helder van opzet. De NZa is van mening dat ieder 
ziekenhuis deze zorg kan leveren, hoewel kwalitatief wellicht 
ongewenst. De NZa onderschrijft dan ook het idee dat 
concentratie gewenst is, maar acht dit niet afdwingbaar.  

 Het CVZ deelt de mening van de NZa dat concentratie op dit 
moment niet afdwingbaar is. Het is immers zo dat 
zorgverzekeraars de regie hebben over waar de zorg 
plaatsvindt.  

  
Reactie NKI De NKI geeft aan dat er meer recente kostengegevens bekend 

zijn over de standaardbehandeling (op basis van twee DBC’s)  
en de behandeling CRS + HIPEC. Deze kosten liggen iets hoger 
dan de door het CVZ gebruikte gegevens uit het project 
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Ontwikkelingsgeneeskunde. Het CVZ heeft het rapport op dit 
punt aangepast.  
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5.  Conclusies waarderingsfase 

5.a. Voorlopige conclusie CVZ 
 Het CVZ is van mening dat de behandeling CRS + HIPEC bij 

uitsluitend een peritoneaal gemetastaseerd colorectaal 
carcinoom conform het wettelijke criterium ‘stand van de 
wetenschap en praktijk’ is. CRS + HIPEC leidt tot een 
significante verbetering van de overleving.  

Standpunt  Het CVZ bestendigt de conclusie dat de behandeling CRS + 
HIPEC bij uitsluitend een peritoneaal gemetastaseerd 
colorectaal carcinoom sinds 2003 behoort tot de te verzekeren 
prestaties. Vanaf het moment dat DBC Onderhoud de 
implementatie heeft doorgevoerd, is een DBC voor de 
financiering beschikbaar. 

  
 Economische evaluaties in de medisch specialistische zorg zijn 

in opkomst. De in 2003 uitgevoerde economische evaluatie 
voldoet weliswaar niet aan alle kwaliteitseisen, maar het CVZ 
verwacht niet dat een nieuwe economische evaluatie tot een 
zodanige uitkomst zal leiden dat dit voor de minister 
aanleiding zou moeten zijn om deze zorg uit te sluiten van de 
te verzekeren prestaties. Er zijn aanwijzingen dat sinds de 
uitvoering van de kosteneffectiviteitstudie de tijdsduur van de 
operatie door het leereffect korter is geworden en het aantal 
ligdagen na operatie is afgenomen, waardoor de kosten van de 
behandeling naar verwachting zelfs lager uitvallen. 
 

 Ondanks het ontbreken van harde gegevens over de 
kosteneffectiviteit van de behandeling ziet het CVZ op basis 
van de andere principes geen reden om aan te bevelen dat de 
behandeling CRS + HIPEC bij uitsluitend een peritoneaal 
gemetastaseerd colorectaal carcinoom expliciet uitgesloten 
zou moeten worden van de te verzekeren prestaties. 

 

5.b. Risicoverevening 
 Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de Zvw. 

Om te voorkomen dat verzekeraars met veel verzekerden uit 
risicogroepen (ouderen en chronisch zieken) ten onder gaan in 
de concurrentiestrijd, bestaat er een systeem van 
risicoverevening. Daarbij berekent het CVZ hoeveel geld 
zorgverzekeraars uit het zorgverzekeringsfonds krijgen ter 
compensatie van de hogere kosten voor zijn risicovolle 
verzekerden. De minister van VWS stelt de verschillende 
‘gewichten’ (normbedragen) vast voor de verschillende 
vereveningscriteria. Hieronder inventariseert het CVZ welke 
factoren hierbij voor de DBC CRS + HIPEC van belang kunnen 
zijn.  

 
Verevenings-
systematiek 

Om de financiële effecten in het kader van de risicoverevening 
te benoemen zijn onder meer de kosten naar de verschillende 
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risicovereveningscriteria (zoals de kosten naar leeftijd en 
geslacht) van belang. Gegevens hierover heeft het CVZ 
gevonden in het Nationaal Kompas Volksgezondheid van het 
RIVM. De gevonden gegevens betreffen de gehele groep 
dikkedarmkanker. Er is geen uitspraak te doen over de 
specifieke doelgroep die in aanmerking zou komen voor de 
behandeling CRS + HIPEC.  

Leeftijd/geslacht  Het risico om dikkedarmkanker te krijgen is voor mannen en 
vrouwen vrijwel gelijk. Dikkedarmkanker komt het meeste 
voor bij personen ouder dan 60 jaar. Tot de leeftijd van 75 jaar 
zijn er meer mannen die dikkedarmkanker krijgen dan 
vrouwen. Vanaf 75 jaar zijn er meer vrouwen dan mannen die 
dikkedarmkanker krijgen. In absolute aantallen uitgedrukt, 
komt colonkanker meer bij vrouwen voor. Rectumkanker komt 
daarentegen meer bij mannen voor. Bij 5% tot 6% van de 
personen met dikkedarmkanker wordt gelijktijdig of op een 
later tijdstip ook kanker elders in de dikke darm vastgesteld 
(Vereniging van integrale kankercentra, feiten en fabels over 
kanker in Nederland, Utrecht 2005).  

DKG en FKG Farmacie Kosten Groepen (FKG) en Diagnose Kosten Groepen 
(DKG) zijn van belang binnen de vereveningssystematiek. Er 
bestaat een FKG en een DKG voor kanker. Omdat het hier om 
een kleine groep verzekerden met hele hoge kosten gaat, zal 
de compensatie vooral via de Hoge Kosten Verevening (HKV) 
plaatsvinden.  

 

5.c. Reacties bestuurlijke veldraadpleging 
Reactie ZN  Het CVZ heeft een reactie van ZN ontvangen. ZN geeft aan 

positief te zijn over de conceptbeoordeling. ZN vraagt of het 
CVZ expliciet wil aangeven in welke situaties HIPEC onder de te 
verzekeren prestaties valt. ZN doet de suggestie om de 
behandeling onder de WBMV te brengen.  

 ZN meldt dat het rapport geen aandacht schenkt aan het 
mogelijk onderscheidend effect van de agressieve cytoreductie 
en de HIPEC. ZN verwijst naar hoofdstuk 3, waarin staat 
beschreven dat ‘in deze kleine studie geen significant effect 
gevonden werd van de i.p. chemo’. ZN schrijft dat de 
relevantie van deze opmerking vooral is gelegen in het feit dat 
voornoemd aspect in de beoordeling aanleiding zou kunnen 
zijn om tot een ‘voorwaardelijk’ positieve aanbeveling te 
komen met een ‘beperkte geldigheidsduur’, waarmee de 
beroepsgroep de gelegenheid krijgt de onderscheidende 
meerwaarde van de agressieve cytoreductie respectievelijk de 
HIPEC te onderzoeken versus de combinatie.  

  
Reactie CVZ Het CVZ zal expliciet aangeven wanneer sprake is van een te 

verzekeren prestatie.  
 Het CVZ constateert dat ZN het een goed idee vindt deze 

behandeling onder de Wet bijzondere medische verrichtingen 
(WBMV) te brengen. Dit is een mogelijkheid, maar het CVZ is 
van mening dat dit niet nodig is. Zorgverzekeraars kunnen 
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immers via selectieve contractering regelen dat deze 
behandeling slechts in enkele centra wordt toegepast. Strikt 
genomen is het onderbrengen van deze behandeling in de 
WBMV niet nodig.  

 
 

Over het mogelijk onderscheidend effect van agressieve 
cytoreductie en de HIPEC kan het CVZ op basis van deze kleine 
studie geen conclusie trekken. Hiervoor is nader onderzoek 
nodig. Een voorwaardelijke toelating tot de te verzekeren 
prestaties met een beperkte geldigheidsduur behoort niet tot 
de mogelijkheden van de wet- en regelgeving. De combinatie 
CRS + HIPEC voldoet aan de st and van de wetenschap en 
praktijk en behoort dus tot de te verzekeren prestaties. Indien 
uit nieuw onderzoek blijkt dat er sprake is van een 
onderscheidend effect zal het CVZ een nieuw standpunt 
uitbrengen over welke behandeling conform de stand van de 
wetenschap en praktijk is en daarmee behoort tot de te 
verzekeren prestaties.   

  
Reactie NFK De NFK heeft aangegeven geen nieuwe zaken toe te voegen te 

hebben anders dan de gegeven reactie bij de inhoudelijke 
veldraadpleging.  

  
Reactie Orde en 
NVvH 

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de Orde 
zijn verheugd dat CRS + HIPEC een verstrekking is die tot het 
basispakket behoort.  

 De NVvH en de Orde vragen zich af of een aparte DBC CRS + 
HIPEC niet de eventuele principiële discussie over hoe om te 
gaan met de bekostiging van bijzonder dure DBC’s vertroebelt.  

Reactie CVZ Het CVZ gaat alleen over de beoordeling of een behandeling 
(bij een specifieke diagnose) behoort tot de te verzekeren 
prestaties. De NZa is verantwoordelijk of de behandeling deel 
uit kan maken van een bestaande DBC of dat een nieuwe DBC 
moet worden toegevoegd.  

  
Reactie NVZ De NVZ geeft aan dat voor haar voornamelijk de opmerkingen 

over praktische uitvoerbaarheid van belang zijn. Ze is het eens 
met de opmerking van het CVZ dat de implementatie in de 
praktijk zeer zorgvuldig dient te gebeuren in een beperkt 
aantal centra, omwille van de kwaliteit en de doelmatigheid. 
Hierbij spelen het beperkt aantal patiënten dat in aanmerking 
komt voor de behandeling en de vereiste deskundigheid een 
rol. Indien teveel centra de behandeling uitvoeren, daalt 
daarmee het aantal patiënten onder het niveau dat 
noodzakelijk is voor de kwaliteit. De NVZ steunt deze visie en 
bepleit dat deze concentratie via zelfregulering tot stand 
komt. De NVZ heeft begrepen dat de betrokken beroepsgroep 
reeds het initiatief heeft genomen om de kwaliteit van de 
behandeling te borgen. Pas als zorgverzekeraars en 
aanbieders er niet in slagen om het aanbod te concentreren 
dan is toepassing van de WBMV een optie. Het CV Z deelt deze 
mening. 

 Daarnaast geeft de NVZ aan dat het voor de toegankelijkheid 
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en beschikbaarheid van deze nieuwe zorg van groot belang is 
dat de bekostiging goed is geregeld. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat er een adequaat tarief is om de kosten voor 
de instelling mee te dekken. Binnen de vigerende 
functiegerichte budgetsystematiek is dit niet het geval. Het 
macrobudgettaire kader dat beschikbaar is in de 
ziekenhuiszorg dient met de verwachte meerkosten van de 
behandeling te worden opgeplust. De NVZ v raagt het CVZ ook 
aan dit aspect aandacht te besteden in dit rapport.  

Reactie CVZ Het CVZ is verantwoordelijk om aan te geven welke vormen 
van zorg onder de te verzekeren prestaties vallen. Het CVZ 
gaat niet over de beschikbaarheid van een DBC of de hoogte 
van het tarief van een bepaalde DBC. Deze taken vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de NZa, die ook op korte termijn 
een notitie over deze zorgvorm zal vaststellen.  

 
 De binnengekomen bestuurlijke reacties van veldpartijen 

hebben niet geleid tot aanpassing van het conceptbeoordeling.  
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6. Eindoordeel CVZ 

Stand van de 
wetenschap en 
praktijk 
 

Het CVZ is van mening dat de behandeling CRS + HIPEC bij 
uitsluitend een peritoneaal gemetastaseerd colorectaal 
carcinoom conform het wettelijke criterium ‘stand van de 
wetenschap en praktijk’ is. CRS + HIPEC leidt tot een 
significante verbetering van de overleving. 

 De behandeling CRS + HIPEC bij uitsluitend een peritoneaal 
gemetastaseerd colorectaal carcinoom behoort tot de te 
verzekeren prestatie met de volgende inperkingen: 

Inperkingen • zegelring histologie; 
• metastasering naar meer dan 5 van de 7 buikregio’s.  

 
 Het CVZ bestendigt de conclusie dat de behandeling CRS + 

HIPEC bij uitsluitend een peritoneaal gemetastaseerd 
colorectaal carcinoom sinds 2003 behoort tot de te verzekeren 
prestaties. Vanaf het moment dat DBC Onderhoud de 
implementatie heeft doorgevoerd, is een DBC voor de 
financiering beschikbaar.  
 

 Economische evaluaties in de medisch specialistische zorg zijn 
in opkomst. De in 2003 uitgevoerde ec onomische evaluatie 
voldoet weliswaar niet aan alle kwaliteitseisen, maar het CVZ 
verwacht niet dat een nieuwe economische evaluatie tot een 
zodanige uitkomst zal leiden dat dit voor de minister 
aanleiding zou moeten zijn om deze zorg uit te sluiten van de 
te verzekeren prestaties. Er zijn aanwijzingen dat sinds de 
uitvoering van de kosteneffectiviteitstudie de tijdsduur van de 
operatie door het leereffect korter is geworden en het aantal 
ligdagen na operatie is afgenomen, waardoor de kosten van de 
behandeling naar verwachting zelfs lager uitvallen. 

 
Niet expliciet 
uitsluiten 

Ondanks het ontbreken van harde gegevens over de 
kosteneffectiviteit van de behandeling ziet het CVZ op basis 
van de andere principes geen reden om aan te bevelen dat de 
behandeling CRS + HIPEC bij uitsluitend een peritoneaal 
gemetastaseerd colorectaal carcinoom expliciet uitgesloten 
zou moeten worden van de te verzekeren prestaties. 
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