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Geachte heer Kuipers, 

 

 

Hierbij wil ik u informeren over ons standpunt met betrekking tot de toepassing 

van nivolumab bij volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

solide tumoren welke deficiënt zijn in mismatch repair (dMMR) of microsatelliet 

instabiliteit (MSI) vertonen en die hebben gefaald op de 

standaardbehandeling(en) of waarbij geen standaardbehandeling bestaat of 

geïndiceerd is. 

Wij concluderen dat bovenstaande toepassing van nivolumab voldoet aan ‘de 

stand van de wetenschap en praktijk’ (SW&P). Deze behandeling behoort 

daarmee tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet. 

 

Achtergrond 

In 2016 is door Nederlandse oncologen de Drug Rediscovery Protocol (DRUP) 

studie opgezet.1 Hierin worden geregistreerde geneesmiddelen in studieverband 

off-label toegepast bij diverse kankersoorten met eenzelfde aangrijpingspunt. 

Inmiddels is voor één van de cohorten de dataverzameling klaar en dient zich de 

vraag aan of het geneesmiddel bij de desbetreffende patiëntenpopulatie voldoet 

aan de stand van de wetenschap en praktijk (SW&P).2  

 

Het gaat hierbij om het afgeronde DRUP-cohort van patiënten behandeld met 

nivolumab met mismatch repair deficiënte (dMMR) of microsatelliet instabiele 

(MSI) tumoren. Er is vanuit de zorgverzekeraars en de oncologen een verzoek aan 

het Zorginstituut gericht voor de beoordeling van deze toepassing van nivolumab. 

Gezien de bijzondere situatie voert het Zorginstituut deze beoordeling uit in het 

                                                
1
  van der Velden DL, Hoes LR, van der Wijngaart H, et al. The Drug Rediscovery protocol 

facilitates the expanded use of existing anticancer drugs. Nature 2019; 574: 127-31 
2  Pisters-van Roy A vWvD-KS, van Saase L, Voest E. Kostendeling met farmaceuten brengt 

dure kankermedicatie binnen bereik.  2019: pagina's. Geraadpleegd op  via 

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/kostendeling-met-

farmaceuten-brengt-dure-kankermedicatie-binnen-bereik.htm 
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kader van risicogericht pakketbeheer in de vorm van een pilot.  

 

Aanpak beoordeling in het kader van een pilot 

Het uitgangspunt van deze beoordeling verschilt niet van de bestaande 

beoordelingsmethodologie voor bepaling of sprake is van SW&P. Het proces 

verschilt echter wel op een aantal punten: 

1 Er is geen sprake van een vergoedingsaanvraag, ondersteund door een 

vergoedingsdossier, door een registratiehouder.  

2 De rapportage van de DRUP-studie is ten tijde van onze beoordeling alleen 

beschikbaar als (nog) ongepubliceerd materiaal. Omdat het gaat om 

ongepubliceerd materiaal heeft, op verzoek van ZIN, een onafhankelijk 

statisticus op basis van de ruwe data van de studie, de analyses geverifieerd.  

3 Er is sprake van een enkelarmige, niet-gerandomiseerde studie. Onlangs 

heeft de NVMO hiervoor klinische relevantiegrenzen vastgelegd (PASKWIL-

NRS criteria).3 De toepassing hiervan is nog niet geëvalueerd door het 

Zorginstituut. 

4 Er is sprake van een tumoragnostische indicatie, waarbij het geneesmiddel 

bij diverse tumortypes wordt ingezet op basis van de aanwezigheid van 

dezelfde moleculaire aangrijpingspunten. Het Zorginstituut heeft hier nog 

beperkte ervaring mee.  

 

Om die reden voeren wij deze beoordeling uit in de vorm van een pilot. 

 

Uitkomst beoordeling 

In de enkelarmige, niet-gerandomiseerde DRUP-studie werd nivolumab off-label 

toegepast bij 137 uitbehandelde patiënten met lokaalgevorderde of 

gemetastaseerde solide dMMR/MSI tumoren. De mediane (progressievrije) 

overleving was nog niet bereikt na een mediane vervolgduur van 11,5 maanden 

[95% BI 10,2 – 13,6]). Een indirecte vergelijking met een historische 

controlegroep is niet mogelijk, omdat patiënten tot nu toe niet structureel werden 

onderzocht op de aanwezigheid van dMMR/MSI waardoor een absoluut of relatief 

verschil in (progressieve) overleving ten opzichte van best ondersteunende zorg 

niet valt te bepalen.  

Van de 137 patiënten hadden 50 patiënten een bevestigde respons (ORR 36,5% 

[95% BI 28,4 – 45,1]). De mediane duur van de respons (DoR) was ten tijde van 

de data cutoff nog niet bereikt, de schattingen op grond van extrapolatie variëren 

tussen de 62-69 maanden. Zowel bij patiënten met coloncarcinoom (ca. 50% van 

de patiënten), als bij de overige patiënten werd een respons op nivolumab gezien. 

Dit ondersteunt de tumoragnostische werking van nivolumab.  

 

Het Zorginstituut heeft voldoende vertrouwen dat het gevonden effect op de ORR 

i.c.m. de DoR  zich vertaalt in een klinisch relevant effect op de OS en/of kwaliteit 

van leven. Hierbij wordt meegewogen dat de uitkomst op ORR direct 

toegeschreven kan worden aan het geneesmiddel, aangezien wordt aangenomen 

dat zonder geneesmiddel een tumor in de palliatieve setting niet zal krimpen door 

toedoen van natuurlijk beloop (ORR=0%). Bovendien zorgt een lange duur van 

respons voor klinisch voordeel door vertraging van de ziekteprogressie. Daarnaast 

zijn er, gezien de zeldzame genetische mutatie, zeker in de gemetastaseerde 

setting, mogelijk te weinig patiënten om een gerandomiseerde studie op te 

zetten. Bovendien is het vanwege de tumoragnostische indicatie niet zeker dat 

                                                
3
  cieBOM. 'We hebben de lat hoog gelegd'.  2021: pagina's. Geraadpleegd op  via 

https://www.nvmo.org/bom/we-hebben-de-lat-hoog-gelegd/?meta 
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randomisatie leidt tot prognostisch vergelijkbare patiëntengroepen.  

 

Andere belangrijke argumenten voor dit voldoende vertrouwen zijn: 

• Er is een voldoende grote groep die respondeert op nivolumab. De responses 

houden in deze groep daarnaast geruime tijd aan. De vervolgduur is nog te 

beperkt, waardoor de mediane DoR nog niet is bereikt, maar de meest 

conservatieve schatting (ondergrens 95%BI obv extrapolatie) komt uit op 22 

maanden. Dat is dubbel zo lang als de klinische relevantiegrens van de 

beroepsgroep (ORR > 20%; DoR > 12 maanden).  

• De baten/risico balans van nivolumab is positief voor eerdere indicaties. In 

de DRUP studie resulteerde behandeling met nivolumab in weinig patiënten 

die voortijdig staakten. Er lijkt dus geen sprake van een negatief effect op de 

kwaliteit van leven. 

• Het effect van nivolumab in de DRUP studie lijkt consistent met het effect 

van overige immuuntherapieën, zoals pembrolizumab, bij dMMR/MSI 

indicaties. De verwachting is dat we dit (relatieve) effect van 

immuuntherapieën kunnen doortrekken naar nivolumab bij dMMR/MSI solide 

tumoren, zeker gezien er in de huidige (laatste lijn) setting geen sprake 

meer is van een actieve standaardbehandeling.  

 

Conclusie 

De toepassing van nivolumab bij volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde solide tumoren welke deficiënt zijn in mismatch repair (dMMR) 

of microsatelliet instabiliteit (MSI) vertonen en die hebben gefaald op de 

standaardbehandeling(en) of waarbij geen standaardbehandeling bestaat of 

geïndiceerd is voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en is daarmee 

een te verzekeren prestatie. 

 

Tot slot 

Inmiddels is er voor patiënten met colorectaalcarcinoom (ca. 50% van de DRUP 

onderzoekspopulatie) een geregistreerde en vergoede immuuntherapie 

(pembrolizumab) beschikbaar in de eerste lijn. Deze patiëntengroep zal in praktijk 

niet in aanmerking komen voor de laatstelijnsbehandeling met nivolumab. Het 

aantal patiënten met een MSI-status dat nog geen immuuntherapie in de laatste 

lijn van de gemetastaseerde setting heeft gehad, wordt dan ook niet groot geacht. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Sjaak Wijma 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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CBR Clinical benefit rate 

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 

cieBAG Commissie beoordeling add-on geneesmiddelen 

cieBOM Commissie beoordeling oncologische medicijnen 

CRC Colorectaal carcinoom 

dMMR Deficiënt mismatch repair 

DoR Duration of response 

DRUP Drug Rediscovery Protocol 

EMA European Medicine Agency 

ESMO European Society of Medical Oncology 

EPAR European public assessment reports 

FU Follow up 

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation 

HR Hazard ratio 

IHC Immuunhistochemie 

KvL Kwaliteit van leven 

MCID Minimaal klinisch relevant verschil (minimal clinically 

important difference) 

MSI Microsatelliet instabiliteit 

NGS Next-generation sequencing 

NVMO Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie 

ORR Algeheel responspercentage 

OS Algehele overleving 

PASKWIL-NRS  PASKWIL criteria voor niet-gerandomiseerde studies 

PCR Polymerase chain reaction 

PFS Progressievrije overleving 

RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

RECIST Response Evaluation Criteria in Solid Tumours 

RR Relatieve risico (risk ratio) 

SMD Gestandaardiseerde gemiddelde verschil (standardized mean 

difference) 

SmPC Samenvatting van de productkenmerken 

TMB Tumour mutational burden 

UPD Unconfirmed progressive disease 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van nivolumab (Opdivo®) bij volwassen 

patiënten met lokaalgevorderde of gemetastaseerde solide dMMR/MSI tumoren die 

hebben gefaald op de standaardbehandeling(en) of waarbij geen 

standaardbehandeling bestaat of geïndiceerd is. Nivolumab moest daarbij worden 

vergeleken met best ondersteunende zorg op de criteria gunstige effecten, 

ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut 

Nederland heeft zich hierbij laten adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR). 

 

In de enkelarmige, niet-gerandomiseerde DRUP-studie werd therapie met nivolumab  

off-label toegepast bij 137 uitbehandelde patiënten met lokaalgevorderde of 

gemetastaseerde solide dMMR/MSI tumoren. De mediane OS was nog niet bereikt 

(mediane follow-up duur: 11,5 maanden [95% BI 10,2 – 13,6]). De mediane PFS 

was 18 maanden (95% BI 7 – niet bereikt). Omdat er geen controlecohort 

beschikbaar was, is een absoluut of relatief verschil in OS of PFS ten opzichte van 

best ondersteunende zorg niet te bepalen. Van de 137 patiënten hadden 50 

patiënten een bevestigde respons (ORR 36,5% [95% BI 28,4 – 45,1]). De mediane 

duur van de respons was ten tijde van de data cutoff nog niet bereikt. 

Interventiegerelateerde graad 3-5 ongunstige effecten ontstonden in 16% van de 

patiënten. In slechts 2% resulteerde het optreden van ongunstige effecten in het 

voortijdig stoppen met de behandeling.  

 

Het uitgangspunt voor het beoordelen van de SW&P door het Zorginstituut is het 

vaststellen van de relatieve effectiviteit voor cruciale uitkomstmaten. Afhankelijk 

van de context kan het Zorginstituut echter besluiten dat laag vertrouwen in de 

effectschatting, bijvoorbeeld voortkomend uit een enkelarmige studie, het hoogst 

haalbare is, of dat hoger vertrouwen niet vereist kan worden. In de huidige 

beoordeling van nivolumab bij dMMR/MSI tumoren zijn er argumenten dat daar 

sprake van is. 

 

Om te voldoen aan de SW&P moet het Zorginstituut voldoende vertrouwen hebben 

in dat het gevonden effect op de ORR i.c.m. de DoR (relatieve werkzaamheid) zich 

vertaalt in een klinisch relevant effect op de OS en/of kwaliteit van leven (relatieve 

effectiviteit). De belangrijkste argumenten zijn: 

• Er is een voldoende grote groep die respondeert op nivolumab. De responses 

houden in deze groep daarnaast geruime tijd aan. De follow-up duur is nog te 

beperkt, waardoor de mediane DoR nog niet bereikt is, maar de meest 

conservatieve schatting (ondergrens 95%BI) komt uit op 22 maanden. Dat is 

dubbel zo lang als de klinische relevantiegrens van de beroepsgroep (ORR > 

20%; DoR > 12 maanden). Een lange duur van respons zorgt voor klinisch 

voordeel door vertraging van de ziekteprogressie.  

• De baten/risico balans van nivolumab is positief voor eerdere indicaties. In de 

DRUP studie resulteerde behandeling met nivolumab in weinig patiënten die 

voortijdig staakten. De kans dat de bijwerkingen de kwaliteit van leven klinisch 

relevant verminderen lijkt derhalve niet groot.  

• Het effect van nivolumab dat gevonden is in de DRUP studie lijkt consistent 

met het effect van immuuntherapieën bij dMMR/MSI indicaties. De verwachting 

is dat we dit (relatieve) effect van immuuntherapieën kunnen doortrekken naar 

nivolumab bij dMMR/MSI solide tumoren, zeker gezien er in de huidige (laatste 
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lijn) setting geen sprake meer is van een actieve standaardbehandeling.  

Ondanks dat OS gegevens nog immatuur zijn en lastig te interpreteren zonder 

controlecohort, acht het Zorginstituut het aannemelijk dat dermate duurzame 

responses tot overlevingsvoordeel leiden in deze setting van uitbehandelde 

patiënten zonder actieve standaardbehandeling. 

 

Inmiddels is er voor patiënten met colorectaalcarcinoom (50% van de DRUP 

onderzoekspopulatie) een geregistreerde en vergoede immuuntherapie 

(pembrolizumab) beschikbaar in de eerste lijn. Deze patiëntengroep zal in praktijk 

niet in aanmerking komen voor de laatstelijns behandeling met nivolumab (tenzij 

behandeld met chemotherapie in de eerste lijn). Zowel in CRC als in non-CRC 

patiënten werd een respons op nivolumab gezien. Dit ondersteunt de 

tumoragnostische werking van nivolumab. 

 

De ervaring met nivolumab is voldoende. De toepasbaarheid is mogelijk beperkter 

ten opzichte van best ondersteunende zorg. Een verschil in gebruiksgemak tussen 

nivolumab en best ondersteunende zorg is moeilijk te beoordelen, omdat ook best 

ondersteunende zorg ongemakken kent (opiaten, zuurstof). 

 
Het Zorginstituut concludeert op basis van de data dat nivolumab een meerwaarde 

heeft ten opzichte van best ondersteunende zorg bij volwassen patiënten met 

lokaalgevorderde of gemetastaseerde solide dMMR/MSI tumoren die hebben gefaald 

op de standaardbehandeling(en) of waarbij geen standaardbehandeling bestaat of 

geïndiceerd is. Nivolumab voldoet daarmee aan de stand van de wetenschap en 

praktijk. 

 

 

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 16 mei 

2022.  
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

In 2016 is door Nederlandse oncologen de Drug Rediscovery Protocol (DRUP) studie 

opgezet. [1] Hierin worden geregistreerde geneesmiddelen in studieverband off-label 

toegepast bij andere kankersoorten met eenzelfde aangrijpingspunt. 

Zorgverzekeraars, oncologen en het Zorginstituut zijn 2 jaar geleden een pilot 

gestart waarin de DRUP studie verlengd werd om meer data te verzamelen (derde 

fase). [2] Inmiddels is voor één van de cohorten de inclusie klaar en dient zich de 

vraag aan of het geneesmiddel bij de desbetreffende patiëntenpopulatie voldoet aan 

de stand van de wetenschap en praktijk (SW&P). 

 

Het gaat hierbij om het afgeronde DRUP-cohort van patiënten behandeld met 

nivolumab met mismatch repair deficiënte (dMMR) of microsatelliet instabiele (MSI) 

tumoren. Er is vanuit de zorgverzekeraars en de oncologen een verzoek aan het 

Zorginstituut gericht voor de beoordeling van deze toepassing van nivolumab. 

Gezien de innovatieve situatie voert het Zorginstituut deze beoordeling uit in het 

kader van risicogericht pakketbeheer, hetgeen als blauwdruk kan fungeren voor het 

beoordelen van toekomstige DRUP cohorten door zorgverzekeraars. 

 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van nivolumab bij 

dMMR/MSI solide tumoren t.o.v. de standaard- of gebruikelijke behandeling. Het 

uitgangspunt voor de beoordeling en de beoordelingsmethodologie verschilt niet van 

de bestaande beoordelingsmethodologie, namelijk: voldoet dit geneesmiddel bij de 

desbetreffende patiëntenpopulatie aan de SW&P? Het proces verschilt echter wel op 

een aantal punten: 

1 Er is geen sprake van een vergoedingsaanvraag door een registratiehouder. De 

vergoedingsaanvraag komt vanuit de zorgverzekeraars. Er is dan ook geen 

sprake van een vergoedingsdossier. 

2 Naast de gebruikelijke literatuursearch voor het identificeren van relevante 

klinische studies is er voor wat betreft de rapportage van de DRUP-studie 

uitsluitend sprake van (nog) ongepubliceerd materiaal.  

3 Er is sprake van een enkelarmige, niet-gerandomiseerde studie. Onlangs heeft 

de NVMO hiervoor klinische relevantiegrenzen vastgelegd (PASKWIL-NRS 

criteria). [3] Overwegingen omtrent de gebruikmaking door het Zorginstituut 

hiervan zal in deze beoordeling in de vorm van een pilot plaatsvinden. 

4 Er is sprake van een tumoragnostische indicatie. Het Zorginstituut heeft hier 

nog beperkte ervaring mee.  

 

Stofnaam nivolumab (Opdivo®) 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor 

infusie 

Geregistreerde indicatie: de te beoordelen ‘indicatie’ is niet geregistreerd door het 

Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) (off-label). Nivolumab is onderzocht 

in volwassen patiënten met lokaalgevorderde of gemetastaseerde solide tumoren 

welke deficiënt zijn in mismatch repair (dMMR) of microsatelliet instabiliteit (MSI) 

vertonen en die gefaald hebben op de standaardbehandeling(en) of waarbij geen 

standaardbehandeling bestaat of geïndiceerd is. 

 

Nivolumab is als monotherapie of in combinatie met een andere therapie (vaak 

ipilimumab) geregistreerd bij diverse kankersoorten: melanoom, niet-kleincellig 

longcarcinoom, maligne pleuraal mesothelioom, niercelcarcinoom, klassiek 

Hodgkin-lymfoom, plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied, 
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urotheelcarcinoom, dMMR/MSI colorectaalcarcinoom, oesofageaal 

plaveiselcelcarcinoom, carcinoom van de oesofagus of gastro-oesofageale 

overgang, adenocarcinoom van de maag, gastro-oesofageale overgang of 

oesofagus. 

 

Claim van de registratiehouder: niet van toepassing. 

 

Doseringsadvies: de aanbevolen dosis van nivolumab als monotherapie is 240 mg 

iedere 2 weken of 480 mg iedere 4 weken intraveneus. 

 

Samenstelling: elke ml concentraat voor oplossing voor infusie bevat 10 mg 

nivolumab. 

 

Werkingsmechanisme: nivolumab is een humaan immunoglobuline G4 (IgG4) 

monoklonaal antilichaam, dat zich bindt aan de geprogrammeerde celdood-1(PD-

1)-receptor en de interactie met PD-L1 en PD-L2 blokkeert. De PD-1-receptor is 

een negatieve regulator voor T-cel-activiteit, waarvan is aangetoond dat deze 

betrokken is bij de controle van T-cel-immuunresponsen. De liganden PD-L1 en 

PD-L2, die tot uiting komen in antigeen-presenterende cellen, kunnen door 

tumoren of andere cellen in de micro-omgeving van de tumor tot expressie 

worden gebracht. Hechting van PD-1 aan deze liganden zorgt voor de remming 

van T-cel-proliferatie en secretie van cytokines. Nivolumab maakt T-cel-

responsen mogelijk, waaronder anti-tumorresponsen, door middel van blokkering 

van PD-1-binding aan PD-L1- en PD-L2-liganden.  

 

Bijzonderheden: nivolumab i.c.m. ipilimumab (Yervoy®) is in mei 2021 

geregistreerd voor volwassen patiënten met een gemetastaseerd dMMR/MSI-h 

colorectaalcarcinoom na eerdere behandeling met chemotherapie die een 

fluoropyrimidine bevat. Voor deze indicatie is (nog) geen vergoeding in 

Nederland. Een advies van de Commissie ter Beoordeling van Oncologische 

Middelen (cieBOM) is nog niet uitgebracht. 

 

Pembrolizumab (Keytruda®), eveneens een PD-1/PD-L1-remmer, is in januari 

2021 geregistreerd als eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd MSI-h of 

dMMR colorectaalcarcinoom bij volwassenen als monotherapie. In maart 2021 

kreeg pembrolizumab voor deze indicatie een positief cieBOM advies en wordt 

dus in Nederland vergoed. 

Op 25 maart 2022 heeft pembrolizumab een positieve CHMP opinie ontvangen 

voor de volgende indicatie-uitbreiding: inoperabel of gemetastaseerd MSI-

h/dMMR colorectaalcarcinoom, endometriumcarcinoom, maagcarcinoom, 

dunnedarmcarcinoom en cholangiocarcinoom na minstens 1 eerdere therapie.  

In de Verenigde Staten is pembrolizumab sinds 2017 geregistreerd door de 

Federal Drug Authority (FDA) voor o.a. volwassenen en kinderen met 

gemetastaseerde MSI of dMMR solide tumoren die geen bevredigende 

behandelopties meer hebben (tumoragnostisch). [4] 

 
Voor patiënten met een gevorderd dMMR/MSI-h endometriumcarcinoom die 

progressie hebben op platinabevattende therapie is in april 2021 tevens een 

immuuntherapie geregistreerd: dostarlimab (Jemperli®). Dit geneesmiddel is 

(nog) niet vergoed in Nederland. Een advies van de cieBOM over dit 

geneesmiddel ontbreekt. 

 

Voor nivolumab is reeds een financieel arrangement afgesloten dat geldig is tot 1 

januari 2024. Dit arrangement heeft betrekking op alle (toekomstige) bewezen 
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effectieve indicaties van nivolumab. [5] Een kosteneffectiviteitsanalyse is daarom 

niet aan de orde. 

 

1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

Mismatch repair eiwitten (MMR) repareren normaliter deleties en inserties in korte 

repeterende DNA sequenties, zogenaamde microsatellieten. Bij kankers die deficiënt 

zijn in het mismatch repair mechanisme (dMMR) wordt het DNA niet meer 

gerepareerd en ontstaat er in microsatellieten een accumulatie van mutaties. Deze 

genetische instabiliteit wordt microsatelliet instabiliteit genoemd (MSI)1. [6]  

 

Mutaties in het MMR systeem kunnen aangeboren zijn of sporadisch ontstaan. 

Aangeboren mutaties in een van de MMR genen (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 en 

EpCAM) zijn de oorzaak van het Lynch syndroom. [7] Patiënten met het Lynch 

syndroom hebben een verhoogde kans om op jonge leeftijd colorectaalcarcinoom, 

endometriumcarcinoom en andere vormen van kanker te ontwikkelen. Sporadische 

mutaties (vaak door het epigenetisch inactiveren van het MLH1 gen) kunnen 

resulteren in allerlei soorten kankers. [8] 

 

1.2.2 Prevalentie en incidentie 

Tumoren met een dMMR/MSI vertegenwoordigen ongeveer 2 tot 4% van alle 

gediagnosticeerde kankers. [9, 10] Het vóórkomen van dMMR/MSI verschilt sterk per 

tumorsoort en, binnen de tumorsoort, per stadium. [11, 12] Grofweg zijn er 

tumorsoorten waarbij MSI relatief veel voorkomt, zoals endometriumcarcinoom 

(36% overall [13]; 13% stadium 3-4 [14]) en colorectaalcarcinoom (12-15% overall; 

4% stadium 4 [15]), tumorsoorten waarbij MSI zeldzaam is (bijvoorbeeld 

glioblastoom; 0,25% [16]) en tumorsoorten waarbij een MSI niet voorkomt 

(verschillende typen lymfomen [16]). In de gemetastaseerde setting zijn de 

prevalenties over het algemeen lager omdat dMMR/MSI geassocieerd wordt met een 

relatief goede prognose en de tumoren relatief weinig metastaseren. [17] 

 

Van alle tumoren met dMMR/MSI wordt 15-20% toegekend aan het Lynch syndroom 

(incidentie 1:300). De meerderheid van de dMMR/MSI tumoren betreft dus 

sporadische mutaties in het MMR mechanisme. [18] 

 

1.2.3 Symptomen en ernst 

De symptomen van gemetastaseerde dMMR/MSI kanker hangen af van de 

onderliggende tumorlokalisatie.  

 

Deze beoordeling betreft patiënten die gemetastaseerde kanker hebben en 

uitbehandeld zijn. De setting is palliatief en het behandeldoel is levensverlenging 

met behoud van kwaliteit van leven. Het percentage patiënten met stadium IV 

kanker (ongeacht tumortype) dat na respectievelijk 1 jaar en 5 jaar nog in leven is 

bedraagt 42% en 16%. [19] Dit betreft de overleving vanaf het moment van stadium 

4 diagnose. De gemiddelde overleving zal korter zijn wanneer wordt gekeken vanaf 

het moment van progressie op de laatste behandellijn. 

 

Bij het colorectaalcarcinoom is een dMMR/MSI-status in de vroege setting 

geassocieerd met een relatief goede prognose en weinig potentieel om te 

metastaseren. Indien gemetastaseerd bleken patiënten met een dMMR/MSI tumor 

                                                                 
1 Volgens de ESMO richtlijn over testen op MSI-status (2019) dienen de termen MSI-high en MSI-low te worden 

vermeden. Er wordt gesproken over óf een MSI-status óf een microsatelliet stabiele (MSS) status (deze laatste is 

inclusief MSI-low). [6] 
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echter een kortere progressievrije overleving en algehele overleving te hebben ten 

opzichte van patiënten met tumoren zonder een dMMR/MSI-status (PFS: HR 1,33; 

OS: HR 1,35). [20] Bij andere tumorsoorten is de prognostische waarde van MSI in 

de gemetastaseerde setting inconclusief of niet onderzocht. [13, 21] 

 

Over het algemeen hebben patiënten met het Lynch syndroom een betere prognose 

in termen van algehele overleving dan patiënten met sporadische mutaties in het 

MMR mechanisme. Het feit dat patiënten met Lynch jonger zijn ten tijde van 

diagnose speelt hierin een rol. [22]  

 

Daarnaast kunnen gelijktijdig aanwezige andere moleculaire aberraties invloed 

hebben op de prognose (B-RAF, PD-1, tumour mutational burden). Zo verschilde de 

algehele overleving van patiënten met gemetastaseerd colorectaalcarcinoom met 

een dMMR én een B-RAF mutatie niet van patiënten zonder een dMMR (oftewel een 

proficiënt MMR) en een B-RAF mutatie. [20] De B-RAF mutatie lijkt bij dit type 

patiënten een belangrijkere rol te spelen voor de prognose dan de dMMR status.  

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

Aangezien alle patiënten progressie hebben gehad op de standaardbehandeling of 

geen standaardbehandeling beschikbaar hebben, betreft de vergelijkende 

behandeling best ondersteunende zorg. Wat deze best ondersteunende zorg 

inhoudt, varieert per kankersoort. 

 

Alleen patiënten die nog niet eerder met immuuntherapie zijn behandeld in de 

gemetastaseerde setting komen in aanmerking voor behandeling met nivolumab.  

Voor patiënten met gemetastaseerde dMMR/MSI colorectaalcarcinoom bestaat reeds 

een geregistreerde en vergoede immuuntherapie in de eerste lijn (pembrolizumab). 

Tijdens het schrijven van dit rapport waren drie immuuntherapieën reeds 

geregistreerd voor toepassing bij dMMR/MSI tumoren, maar nog niet vergoed in 

Nederland. Het betreft nivolumab i.c.m. ipilimumab bij gemetastaseerd dMMR/MSI 

colorectaalcarcinoom na eerdere behandeling met chemotherapie die een 

fluoropyrimidine bevat, pembrolizumab bij inoperabel of gemetastaseerd MSI-

h/dMMR colorectaalcarcinoom, endometriumcarcinoom, maagcarcinoom, 

dunnedarmcarcinoom en cholangiocarcinoom na minstens 1 eerdere therapie en 

dostarlimab als eerstelijnsbehandeling bij gemetastaseerd dMMR/MSI 

endometriumcarcinoom. Verder behoren immuuntherapieën tot het 

behandelalgoritme van tumorsoorten ongeacht de MSI-status (bijvoorbeeld niet-

kleincellig longcarcinoom of melanoom). Het percentage patiënten met een MSI-

status dat nog geen immuuntherapie in de laatste lijn van de gemetastaseerde 

setting heeft gehad, wordt dan ook niet groot geacht. 

1.2.5 Diagnostiek 

In de huidige behandelpraktijk gebeurt testen op de aanwezigheid van dMMR/MSI 

alleen om na te gaan of er sprake is van het Lynch syndroom. De indicatie voor 

MSI-onderzoek wordt gesteld op basis van de gereviseerde Bethesda-criteria2. [23] In 

andere richtlijnen wordt testen op dMMR/MSI niet genoemd. 

 

Volgens de ESMO richtlijn (2019) zijn er drie manieren om te testen op dMMR of 

MSI: [6] 

                                                                 
2 Er wordt aan de Bethesda-criteria voldaan, indien: 

• er sprake is van colorectaalcarcinoom voor de leeftijd van 50 jaar, of 

• synchroon of metachroon een Lynch syndroom geassocieerd carcinoom ontstaan is bij patiënt zelf, of 

• colorectaal carcinoom bij een eerstegraads familielid voorkomt, waarbij of het coloncarcinoom of Lynch syndroom 

geassocieerd carcinoom gediagnostiseerd is < 50 jaar, of 

• colorectaal carcinoom of Lynch syndroom geassocieerd carcinoom bij twee of meer verwanten voorkomen  
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1. Middels immuunhistochemie (IHC) waarbij antistoffen worden gebruikt 

tegen de MMR eiwitten: MLH1, MSH2, MSH6 en PMS2. Indien een van deze 

eiwitten ontbreekt is er sprake van een deficiënt MMR mechanisme.  

2. Middels polymerase chain reaction (PCR) waarbij gekeken wordt naar 5 

specifieke microsatelliet markers. Indien er sprake is van instabiliteit in ≥2 

van de 5 microsatelliet markers wordt er gesproken van MSI.  

3. Middels next-generation sequencing (NGS). Dit is een alternatieve 

moleculaire test om MSI vast te stellen. Naast MSI maakt NGS het mogelijk 

om ook andere targetable mutaties vast te stellen, zoals TMB, KRAS en 

BRAF.  

 

Voor de inzet van immuuntherapie specifiek bij tumorsoorten die behoren tot het 

Lynch syndroom (colorectaal, endometrium, dunne darm, urotheel, centraal 

zenuwstelsel en talgklier) raadt de ESMO aan zowel IHC als PCR te gebruiken om 

vals-positieven te voorkomen. Voor de overige tumorsoorten wordt geconcludeerd 

dat er te weinig bewijs is om een aanbeveling te doen. NGS wordt door de ESMO als 

veelbelovende techniek gezien, ook voor tumorsoorten die niet behoren tot het 

Lynch syndroom. Deze techniek kan alleen worden uitgevoerd in gespecialiseerde 

centra. 
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Voldoet nivolumab (Opdivo®) bij solide dMMR/MSI tumoren aan de stand van de 

wetenschap en praktijk? 

 

2.1.1 PICO 

 

Tabel 1 PICOa 

Patiëntenpopulatie  Volwassen patiënten met lokaalgevorderde of 

gemetastaseerde solide tumoren welke deficiënt zijn 

in mismatch repair (dMMR) of microsatelliet 

instabiliteit (MSI) vertonen en die hebben gefaald op 

de standaardbehandeling(en) of waarbij geen 

standaardbehandeling bestaat of geïndiceerd is. 

 

Interventie Nivolumab 

 

Controle-interventie  Best ondersteunende zorg 

 

Uitkomstmaten Cruciaal 

• Algehele overleving (OS) 

• Kwaliteit van leven (KvL) 

• Algehele responskans (ORR) b 

• Duur van de respons (DoR) b 

• (Ernstige) interventiegerelateerde bijwerkingen 

• Stakers als gevolg van de ongunstige effecten 

 

Relevante follow-up duur Minimale mediane duur van 12 maanden 

 

Studiedesign Een RCT is wenselijk, maar mogelijk niet haalbaar 

vanwege de zeldzaamheid van dMMR/MSI in de 

gemetastaseerde setting. 

 
a De PICO is opgesteld na consultatie van de belanghebbende partijen. Dit betreft 

het DRUP onderzoeksteam, de beroepsgroep (NVMO/cieBOM), de registratiehouder, 

de patiëntenvereniging en de zorgverzekeraars/cieBAG. 
b Indien er sprake is van bewijs voortkomend uit enkelarmige studies en de relatieve 

effectiviteit voor OS/PFS/KvL kan niet met voldoende vertrouwen indirect worden 

vastgesteld, kan het Zorginstituut de algehele responskans (ORR) in combinatie met 

de duur van de respons (DoR) meenemen als cruciale uitkomstmaat. 

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

Algehele overleving 

Een cruciale uitkomstmaat voor de effectiviteit is de overlevingsduur. De voorkeur 

gaat uit naar het meten van de algehele overleving (OS). De OS is gedefinieerd als 

de tijd vanaf start behandeling tot aan dood. Progressievrije overleving (PFS), 

gedefinieerd als de tijd vanaf start behandeling tot hetzij ziekteprogressie hetzij 

dood ongeacht de oorzaak, is een surrogaatuitkomstmaat voor OS. PFS dient 

radiologisch bepaald te worden middels de RECIST v1.1 criteria [24], iRECIST criteria 

voor immuuntherapieën [25] (houdt rekening met het optreden van 

pseudoprogressie, gedefinieerd als progressieve ziekte gevolgd door tumorkrimp bij 
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de volgende responsmeting) of RANO criteria bij CZS tumoren. [26] 

 

Klinische relevantiegrens:  

• Indien de interventie onderzocht is in een gerandomiseerde studie, worden de 

PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling gehanteerd als klinisch 

relevantiegrenzen: een absoluut effect van meer dan 12 weken of een relatief 

effect met een hazard ratio (HR) lager dan 0,7 voor OS of PFS. [27]  

• Indien de interventie onderzocht is in een enkelarmige studie en er kan een 

valide indirecte vergelijking worden gemaakt op de cruciale uitkomstmaten OS 

of PFS, worden de PASKWIL-criteria voor niet-gerandomiseerde studies 

(PASKWIL-NRS) gehanteerd als klinische relevantiegrenzen: een verschil in OS 

of PFS van minimaal 16 weken (ondergrens 95% betrouwbaarheidsinterval) ten 

opzichte van geen behandeling wordt als een klinisch relevant effect 

beschouwd. [3] 

 

Kwaliteit van leven 

Kwaliteit van leven beschouwen we in de palliatieve setting tevens als cruciale 

uitkomstmaat. Zowel generieke als ziekte-specifieke meetinstrumenten zijn relevant 

voor het meten van de kwaliteit van leven (KvL). Een veelgebruikt generiek 

instrument is de EQ-5D, inclusief de visuele analoge schaal (VAS).  

 

Klinische relevantiegrens: een minimaal klinisch relevant verschil verschilt per 

meetinstrument. In een enkelarmige studie zonder valide indirecte vergelijking kan 

alleen worden gekeken naar een klinisch relevante verslechtering/verbetering ten 

opzichte van baseline. 

 

Algehele responskans (ORR) 

De ORR is het percentage patiënten die gedurende de studie als ‘best overall 

response’ een complete respons (CR) of partiële respons (PR) hadden. De ‘best 

overall response’ is de beste respons gemeten gedurende de start van de 

behandeling tot aan het einde van de behandeling. ORR dient radiologisch bepaald 

te worden middels de RECIST v1.1 criteria [24], iRECIST criteria voor 

immuuntherapieën [25] of RANO criteria bij CZS tumoren. [26] Conform deze criteria 

gaat het Zorginstituut uit van alleen bevestigde responders (respons moet bevestigd 

worden bij de volgende responsmeting) in de teller en alle patiënten waarin de 

behandeling is gestart in de noemer (intention-to-treat). 

 

Indien er sprake is van bewijs voortkomend uit enkelarmige studies en de relatieve 

effectiviteit voor OS/PFS kan niet met voldoende vertrouwen indirect worden 

vastgesteld, neemt het Zorginstituut de algehele responskans (ORR) in combinatie 

met de duur van de respons (DoR) mee als een cruciale uitkomstmaat. De ORR 

heeft als voordeel dat het effect direct toegeschreven kan worden aan het 

geneesmiddel, aangezien wordt aangenomen dat zonder geneesmiddel een tumor in 

de palliatieve setting niet zal krimpen door toedoen van natuurlijk beloop. Deze 

redenering houdt geen stand bij PFS en OS. Deze uitkomstmaten zijn namelijk 

afhankelijk van prognostische factoren en het natuurlijke beloop van de ziekte. Zo 

kan een langdurige stabiele ziekte (en dus een lange PFS) aan het geneesmiddel 

zijn gerelateerd, maar ook aan het natuurlijk beloop van de ziekte. Bij de ORR kan 

men ervan uitgaan dat deze 0% zou zijn zonder behandeling (causaliteitsaanname). 

De ORR is derhalve een cruciale uitkomstmaat voor het bepalen van de relatieve 

werkzaamheid.  

 

Klinische relevantiegrens: zie klinische relevantiegrens ‘Duur van de respons (DoR)’. 
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Duur van de respons (DoR) 

De duur van de respons (DoR) wordt gemeten vanaf het moment dat er een CR of 

PR wordt gemeten tot aan het moment dat recidiverende (in het geval van een CR) 

of progressieve ziekte (in het geval van PR) is vastgesteld. DoR wordt derhalve 

alleen gemeten in de subgroep van patiënten die een respons heeft op de therapie. 

 

Klinische relevantiegrens: in de PASKWIL-NRS criteria zijn de afkapwaarden van 

ORR gekoppeld aan de afkapwaarden van de DoR. De ondergrens van het 95%-

betrouwbaarheidsinterval van de ORR en de puntschatter van de mediane DoR 

moeten minimaal voldoen aan één van de onderstaande criteria:  

• ORR > 40% en DoR > 4 maanden of; 

• ORR > 30% en DoR > 8 maanden of; 

• ORR > 20% en DoR > 12 maanden. [3] 

 

Ernstige ongunstige effecten 

Ernstige ongunstige effecten zijn een cruciale uitkomstmaat. Hiervoor 

analyseren we de incidentie van ernstige interventiegerelateerde ongunstige 

effecten of interventiegerelateerde graad 3 of meer ongunstige effecten. 

 

Klinische relevantiegrens: er is geen minimaal klinisch relevant verschil 

gedefinieerd. 

 

Stakers vanwege ongunstige effecten 

Het staken van de studie vanwege ongunstige effecten is tevens een cruciale 

uitkomstmaat. 

 

Klinische relevantiegrens: er is geen minimaal klinisch relevant verschil 

gedefinieerd. 

 

Voor de uitkomstmaten waarvoor een ‘minimaal klinisch relevant verschil’ (MCID) 

ontbreekt, hanteert Zorginstituut Nederland de default grenswaarde van 0,5 meer of 

minder bij het gestandaardiseerde gemiddelde verschil (SMD). Bij een relatief risico 

(RR en HR) is de default grenswaarde 0,75 en 1,25. 

 

2.2 Zoekstrategie 

Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft 

het Zorginstituut in maart 2022 een literatuursearch gedaan naar publicaties over 

nivolumab bij tumoren met een dMMR/MSI status. De exacte zoekstrategie is 

weergegeven in bijlage 1. 

 

2.3 Selectiecriteria 

In- en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien 

artikelen niet op basis van het abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele 

artikelen bekeken.  

 

Het volgende inclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

Artikelen die voldoen aan de PICO zoals geformuleerd in Tabel 1.  

 

De volgende exclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen: 

Geen dMMR of MSI tumoren, vroege setting, combinatietherapie, fase 1 of fase 1/2 

studies, kleine studies (<50 patiënten), congresabstracts, case reports, 

systematische reviews, state of the art artikelen. 

2.4 Analyse ruwe gegevens 

De resultaten uit de DRUP-studie zijn nog niet gepubliceerd in een peer-reviewed 
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journal. Om de validiteit en de reproduceerbaarheid te waarborgen zijn de data en 

de analyses gecontroleerd door een onafhankelijke statisticus (dr. Erik van Zwet, 

LUMC).  
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteert in 203 referenties, waarvan 0 gepubliceerde studies 

voldeden aan alle inclusiecriteria. De SmPC van nivolumab werd additioneel 

toegevoegd. De hierna volgende PRISMA flowchart geeft het selectieproces weer.  

 

 
*SmPC nivolumab (Opdivo®) 

 

De geëxcludeerde studies zijn weergegeven in bijlage 2. De geïncludeerde 

richtlijnen en overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 3. 

 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

Drug Rediscovery Protocol (DRUP) trial 

Een rapportage van de DRUP-studie is ingediend door de onderzoekers in de vorm 

van een ongepubliceerd manuscript. Na publicatie zal dit manuscript worden 

toegevoegd aan de geïncludeerde studies. 

  
De DRUP trial is een door onderzoekers geïnitieerde lopende, prospectieve, open-

label, niet-gerandomiseerde basket en umbrella studie. Het doel van de DRUP trial 

is het toepassen van off-label doelgerichte therapie bij patiënten met gevorderde of 

gemetastaseerde solide tumoren, multiple myeloom of non-Hodgkin lymfoom 

waarvoor geen standaardbehandelingen (meer) bestaan en die een specifiek 

aangrijpingspunt hebben passend bij de doelgerichte therapie (drug rediscovery).  

 

In de DRUP trial lopen tientallen cohorten parallel aan elkaar. Een cohort bestaat uit 

patiënten met een specifiek moleculair tumorprofiel, eenzelfde tumorsoort, en een 

daaraan gekoppelde behandeling. Per cohort worden patiënten geïncludeerd volgens 

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 203) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 1)* 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 106) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 106) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 3) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 103) 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 1) * 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n = 2) 
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een Simon’s two-stage design. In de eerste fase worden acht patiënten geïncludeerd 

en behandeld. Als in de eerste fase bij ten minste één patiënt een respons of 

stabiele ziekte langer dan 16 weken (clinical benefit rate; CBR) wordt 

waargenomen, worden in fase 2 zestien patiënten toegevoegd. Als minder dan vijf 

patiënten van de in totaal 24 patiënten na zestien weken een CBR vertonen, wordt 

het cohort gesloten. Maar als in de tweede fase meer dan vijf patiënten baat hebben 

bij de therapie, wordt de behandeling als potentieel effectief beschouwd (Figuur 1). 

Het primaire eindpunt van deze fase is de CBR. 

 
Figuur 1: Studieopzet DRUP trial 

 

Een succesvol cohort uit de tweede fase kan optioneel doorstromen naar de derde 

fase van de DRUP trial. De derde fase betreft een expansiecohort, waarin nieuwe 

patiënten worden geïncludeerd ter bevestiging van de resultaten gevonden bij de 

eerste 24 patiënten. De derde fase bestaat uit twee delen: 

 In de eerste 16 weken wordt het geneesmiddel door de registratiehouder 

vergoed. Indien er sprake is van progressieve ziekte wordt de behandeling 

bij de patiënt gestopt.   

 Indien er bij 16 weken sprake is van clinical benefit wordt de behandeling 

gecontinueerd. Het geneesmiddel wordt nu vergoed door de 

zorgverzekeraar via een add-on code (geïndividualiseerd 

vergoedingsmodel). [28] 

 

In de DRUP trial is het primaire eindpunt van de derde fase bevestiging van de CBR 

met 90% betrouwbaarheid. Secundaire eindpunten van de derde fase betreffen 

ORR, DoR, OS en interventiegerelateerde graad 3 of meer ongunstige effecten. 

 

De belangrijkste inclusiecriteria specifiek voor het nivolumab-MSI cohort zijn: 

- Patiënten van 18 jaar of ouder met gevorderde of gemetastaseerde solide 

tumoren met symptomatische ziekteprogressie of progressie volgens de 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumours version 1.1 (RECIST v1.1) 

criteria na standaardtherapie of waarvoor standaardtherapie niet 

beschikbaar of geïndiceerd is. 

- Een MSI of dMMR tumor, getest door middel van IHC, PCR of NGS. 

- ECOG status 0-1. 
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- Meetbare ziekte volgens RECIST v1.1, RECIST voor immuuntherapie 

(iRECIST) of Response Assessment in Neuro-Oncology (RANO) criteria. 

 

De belangrijkste exclusiecriteria specifiek voor het nivolumab-MSI cohort zijn: 

- Patiënten die behandeld kunnen worden met on-label nivolumab of die 

geïncludeerd zijn in lopende fase 2/3 trials met nivolumab. 

- Eerdere behandeling met anti-PD1/PD-L1 therapie. 

- Gebruik van systemische corticosteroïden of andere immunosuppressiva 

voor het starten met nivolumab (een lage dosis corticosteroïden was 

toegestaan).  

- Patiënten met actieve auto-immuunziekten 

- Patiënten met actieve progressieve hersenmetastasen. 

 
Behandeling met i.v. nivolumab 240 mg vindt elke 14 dagen plaats gedurende de 

eerste 8 weken, gevolgd door i.v. nivolumab 480 mg elke 28 dagen, tot aan 

ziekteprogressie of onbehandelbare toxiciteit. Daarnaast kan na 1 jaar behandeling 

(bij aanhoudende respons of stabiele ziekte) een behandelpauze worden overwogen 

door de behandelend oncoloog. Indien een patiënt tijdens deze "behandelpauze" 

progressie ervaart, kan de patiënt nogmaals gescreend worden voor in- en 

exclusiecriteria, inclusief een nieuwe baseline tumormeting. Responsmetingen 

gebeuren tijdens baseline en vervolgens om de 8 weken. Indien er in de eerste 16 

weken sprake is van progressieve ziekte wordt de behandeling bij de patiënt 

gestopt. Indien er bij 16 weken sprake is van clinical benefit of unconfirmed 

progressive disease volgens de iRECIST criteria (UPD: progressieve ziekte die niet 

bevestigd wordt bij een volgende responsmeting minimaal 28 dagen later), wordt 

behandeling met nivolumab gecontinueerd. Gedurende de rest van de studie worden 

responsmetingen elke 12 weken gedaan.  

 

Met een groepsgrootte van 129 patiënten kan met 90% power de nulhypothese 

worden verworpen dat het percentage patiënten met clinical benefit 53% is. Dit 

wordt gedaan middels een exact binomial test met een tweezijdige alfa van 0.05. De 

echte CBR is dan 67%. 

 

Op de data cut-off van 8 maart 2022 maakten 165 patiënten deel uit van de derde 

fase van het nivolumab-MSI cohort. Uiteindelijk werden er 148 geïncludeerd 

(weigering door patiënt, n=2; voldoet niet aan inclusiecriteria, n=9; overig, n=6). 

Bij 137 patiënten werd therapie met nivolumab daadwerkelijk gestart (intention-to-

treat [ITT] populatie). Redenen voor het niet starten van nivolumab waren onder 

andere niet meer voldoen aan inclusiecriteria (n=3), een verslechterde 

gezondheidstoestand (n=2) en sterfte (n=1). Voor 3 patiënten wordt geen reden 

aangemerkt. 

 

Het starten van de behandeling met nivolumab vond plaats tussen oktober 2019 en 

december 2021. Ten tijde van de data cut-off was de behandeling met nivolumab bij 

70 patiënten (51%) gestaakt. De voornaamste redenen voor het staken van de 

behandeling waren progressie (57%), sterfte (10%) en symptomatische progressie 

waardoor de behandeling moest worden gestaakt (10%). Voor de totale populatie 

bedroeg de mediane tijd op behandeling 11 maanden (95% BI: 5,75 – 22,93). 

 

De kenmerken van de DRUP trial zijn weergegeven in Bijlage 4. Bijlage 5 geeft een 

overzicht van de baselinekenmerken van de 137 geïncludeerde patiënten met 17 

verschillende tumortypen. Het betreft met name patiënten met een gemetastaseerd 

coloncarcinoom (50%) of endometriumcarcinoom (15%).  
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3.3 Gunstige effecten interventie 

Het risico op bias van de studies is beoordeeld aan de hand van een vragenlijst 

passend bij de onderzoeksopzet. In dit rapport is de volgende checklist gebruikt: de 

tool van Murad et al. (2018) voor case reports en case series. [29]  

 

De beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 6. De effecten van de 

interventie en het vertrouwen in de evidence zijn samengevat in het GRADE 

evidence profiel (bijlage 7). Bij GRADE wordt het vertrouwen in de evidence per 

uitkomstmaat bepaald, en is, naast risk of bias, een aantal factoren van belang die 

het vertrouwen kunnen beïnvloeden: inconsistentie, indirect bewijs, 

onnauwkeurigheid en publicatiebias. Wanneer één of meer van deze factoren 

aanwezig zijn, kan het vertrouwen met één of twee niveaus per uitkomstmaat 

worden verlaagd. Dit resulteert in een gradering van evidence: deze kan hoog, 

middelmatig, laag of zeer laag zijn.  

 

Algehele overleving 

In de totale populatie was na een mediane follow-up duur van 11,5 maanden (95% 

BI 10,2 – 13,6 maanden) de mediane OS nog niet bereikt. Er waren 39 sterfgevallen 

opgetreden ten tijde van de data cutoff. De Kaplan-Meier schatting voor 1-jaars OS 

is 0,67 (95% BI 0,59 – 0,77) (Figuur 1). Omdat er geen controlecohort beschikbaar 

is, is een absoluut of relatief verschil in OS ten opzichte van best ondersteunende 

zorg niet te bepalen. 

 

 
Figuur 1: Algehele overleving in de totale populatie bij een mediane F/U-duur van 11,5 

maanden 

 

Gradeconclusie: niet te bepalen. 

 

Progressievrije overleving 

Ten tijde van de data cutoff was de mediane PFS 18 maanden (95% BI 7 – niet 

bereikt). Progressie was opgetreden in 40 patiënten. Het percentage patiënten dat 

progressievrij en behandeld werd met nivolumab op de data cutoff was 49% 

(67/137). Op basis van de Kaplan-Meier curve werd de 1-jaars PFS geschat op 0,53 

(95% BI 0,43 – 0,62). Omdat er geen controlecohort beschikbaar is, is een absoluut 
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of relatief verschil in PFS ten opzichte van best ondersteunende zorg niet te 

bepalen. 

 
Figuur 2: Progressievrije overleving in de totale populatie bij een F/U-duur van 11,5 maanden 

(de laatste responsmeting vindt plaats bij 1 jaar) 

 

Gradeconclusie: niet te bepalen. 

 

Kwaliteit van leven 

Kwaliteit van leven is niet gemeten in de DRUP studie.   

 

Gradeconclusie: onbekend. 

 

Algehele responskans (ORR) 

Bij een mediane follow-up duur van 11,5 maanden hadden 50 van de 137 patiënten  

een bevestigde respons op nivolumab (ORR 36,5% [28,4 – 45,1]). Een complete 

respons werd gezien bij 6 patiënten (4,4%) en een partiële respons bij 44 patiënten 

(32,1%). De mediane tijd tot respons is niet bekend. De ondergrens van het 

betrouwbaarheidsinterval bedraagt 28,4%. Volgens de PASKWIL-NRS criteria moet 

in dat geval de mediane DoR minstens 12 maanden zijn voor een klinisch relevant 

effect. Het vertrouwen in de evidence is laag, vanwege een zeer ernstig risico op 

bias door de niet-gerandomiseerde, enkelarmige studieopzet. 

 

Tabel 2: Best overall respons van de totale populatie ten tijde van data cutoff 

 

Best overall respons N (%) 

ORR 50 

CR 6 

PR 44 

SD a 46 

PD 22 

Niet evalueerbaar b 19 

Totaal 137 

 

ORR, tumorrespons; CR, complete respons; PR, partiële respons; SD, stabiele ziekte; PD, 

progressieve ziekte 
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a Dit is inclusief 10 patiënten die een onbevestigde partiële respons hebben. 
b Niet-evalueerbare patiënten hadden geen tumormetingen, alleen niet-evalueerbare 

tumormetingen of de informatie was nog niet ingevuld in het electronic case report form. 

 

 
Figuur 3: Swimmer plot van de tijd op de behandeling voor n=130 (alle patiënten die minstens 

1 week behandeld zijn met nivolumab) (ster = complete respons; diamant = partiele respons; 

rood bolletje = einde behandeling; blauwe pijl = continuerende behandeling ten tijde van de 

data cutoff). 

 

Gradeconclusie: zie Gradeconclusie ‘Duur van de respons (DoR)’. 

 

Duur van de respons (DoR) 

Ten tijde van de data cut-off was er in 4 van de 50 bevestigde responders sprake 

van progressie of overlijden. De mediane DoR van alle responders was nog niet 

bereikt (95% BI niet bereikt – niet bereikt) doordat patiënten nog in respons waren 

en/of nog onvoldoende follow-up hadden. In een aanvullende analyse is met behulp 

van verschillende parametrische verdelingen de mediane DoR geschat (Figuur 3). 

Deze laten een mediane DoR zien tussen de 39 en 87 maanden, afhankelijk van de 

gekozen parametrische verdeling. De ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval 

geeft een nog conservatievere schatting. Deze varieerde tussen 22 en 41 maanden. 

De laagste schatting (22 maanden) is bijna dubbel zo lang als de grens van 12 

maanden die door de beroepsgroep als klinisch relevant wordt beschouwd. Het 

Zorginstituut acht het dan ook aannemelijk dat, indien een patiënt respondeert, een 

mediane DoR van minstens 12 maanden wordt bereikt en daarmee de klinische 

relevantiegrens wordt behaald.  
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Figuur 3: Duur van de respons op nivolumab in de subgroep van 50 bevestigde responders 

met verschillende parametrische modellen (rood = exponentieel en groen = lognormaal, 

waarbij bij beiden geen rekening is gehouden met immortal time/start meten vanaf tweede 

respons; oranje = exponentieel en blauw = lognormaal, waarbij wordt gestart met meten 

vanaf de tweede respons en daarbij de minimale geobserveerde immortal time van 35 dagen 

bij opgeteld). 

 

Gradeconclusie: nivolumab resulteert mogelijk (bewijs van lage kwaliteit) in een 

klinisch relevante ORR i.c.m. DoR bij uitbehandelde patiënten met solide dMMR/MSI 

tumoren. 

 

3.3.1 Overige overwegingen 

 

Analyses 

Het percentage ORR verschilt afhankelijk van hoe de data worden geanalyseerd. In 

de huidige beoordeling is vooral gekeken naar de RECIST v1.1 criteria. In deze 

criteria is opgenomen dat er, in het geval van fase 2 studies met de ORR als 

primaire uitkomstmaat, moet worden uitgegaan van een bevestigde respons. 

Daarnaast moeten ook de niet-evalueerbare patiënten mee worden geteld in de 

noemer. Idealiter hebben alle patiënten de studie afgerond. Zo kan de beste 

respons gedurende de studieduur worden vastgesteld. Dat is nu niet het geval. Bij 

een langere follow-up duur kunnen patiënten die nu stabiele ziekte hebben alsnog 

een respons krijgen of patiënten met een onbevestigde respons een bevestigde 

respons (en dan meetellen als responder). De ORR weergegeven als proportie van 

de totale populatie zorgt dus voor een conservatieve schatting van de ORR.  

 

In een sensitiviteitsanalyse is de ORR tevens als cumulatieve incidentie 

weergegeven. Progressie en sterfte worden dan gehanteerd als competing risks (de 

aanname dat als iemand progressie heeft gehad/is overleden er geen respons meer 
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kan optreden). Patiënten worden gecensored indien zij geen respons hebben gehad 

en geen progressie/niet zijn overleden op de dag van de laatste responsmeting of 

de laatste dag in leven indien er geen responsmeting is gebeurd. Deze methode 

gebruikt dus meer gegevens dan de ruwe proportie zoals hierboven berekend en 

kan als realistischer worden gezien. Indien de ORR als cumulatieve incidentie wordt 

weergegeven, komt deze hoger uit. Bij 12 maanden bedraagt het percentage 

bevestigde responders 41,0% (95% BI 33,0 – 55,9) (Tabel 3). Op basis van deze 

ondergrens van de ORR zou de mediane DoR minstens 8 maanden moeten zijn, wil 

de beroepsgroep spreken van een klinisch relevant effect. 

 

Tabel 3: Cumulatieve incidentie van bevestigde ORR op verschillende tijdsmomenten 

 
 

Lynch syndroom vs sporadisch 

Het is niet bekend welke patiënten het Lynch syndroom hadden en welke patiënten 

een verworven MSI status. Uit een systematische literatuurstudie (2021) werden 

echter geen verschillen in respons op immuuntherapie gevonden tussen patiënten 

met het Lynch syndroom en patiënten die MSI sporadisch hadden ontwikkeld. [30] 

Dit wordt derhalve niet als tekortkoming gezien. 

 

Testen 

Bij een veronderstelde tumoragnostische werking is de genetische mutatie de 

gemeenschappelijke deler tussen patiënten. De validiteit, reproduceerbaarheid en 

toegankelijkheid van de diagnostische test zijn derhalve cruciaal. De ESMO raadt in 

haar richtlijn over MSI testen aan om zowel met IHC als met PCR te testen. Dit is 

gebaseerd op een studie waarin onderzocht werd waarom patiënten met een 

dMMR/MSI tumor niet reageerden op de immuuntherapie. Het bleek dat bij de 

meerderheid van deze subgroep geen sprake was van een dMMR of MSI tumor. [31] 

In de DRUP studie werd in de meerderheid van de patiënten de MSI status 

vastgesteld middels IHC zonder bevestiging middels PCR of NGS. Mogelijkerwijs zijn 

er dus patiënten geïncludeerd die geen dMMR/MSI tumor hadden. Dit zou echter 

kunnen leiden tot een onderschatting van het effect van nivolumab.  

 

Tumoragnostisch effect 

De patiëntenpopulatie uit de PICO betrof volwassen patiënten met solide tumoren 

met een dMMR/MSI status. De veronderstelde werking van nivolumab is derhalve 

tumoragnostisch. De onderliggende aanname hierbij is dat de aanwezigheid van de 

biomarker – in dit geval dMMR/MSI – een belangrijkere voorspeller voor het 

behandeleffect is dan de onderliggende histologie of tumortype. [32] Daarnaast wordt 

verondersteld dat de therapie een homogeen effect teweegbrengt in alle 

tumorsoorten, zodat de resultaten worden gepoold tot één (tumoragnostisch) effect.  

 

Tabel 1 geeft de onderliggende kankerhistologieën van de responders weer. 

Ondanks de kleine patiëntenaantallen laten de gegevens zien dat de verdeling van 

de kankerhistologieën binnen de responders overeenkomt met de verdeling in de 

totale studiepopulatie. Ook zijn er evenveel responders in de CRC-groep als in de 

non-CRC groep. Dit bewijst dat de werkzaamheid van nivolumab niet beperkt is tot 

de CRC-patiënten alleen. Daarnaast zijn er verklaringen te vinden in de literatuur 

waarom immuuntherapie werkzaam is in dMMR/MSI tumoren. Zo kunnen cellen van 
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dMMR tumoren PD-L1 tot expressie laten komen op het celmembraan. [33] Vanwege 

de vele somatische mutaties bij dMMR/MSI tumoren worden neoantigenen tot 

expressie gebracht op het membraan. Hierdoor worden de tumoren als niet-

lichaamseigen gezien, hetgeen ze mogelijk gevoelig maakt voor behandeling met 

immuuntherapie. [33, 34] Aan de andere kant is de prognostische waarde van MSI in 

de gemetastaseerde setting niet duidelijk voor het merendeel van de tumortypen. 

Ook is MSI geen drivermutatie en kan de aanwezigheid van andere gelijktijdige 

moleculaire aberraties de respons op immuuntherapie beïnvloeden. Een recente 

studie van Cristecu et al. (2022) laat bijvoorbeeld zien dat de tumour mutational 

burden een betere voorspeller is voor een respons op immuuntherapie, ongeacht 

MSI status of PD-L1 status. [35] Gegevens over dit soort effectmodificerende factoren 

zijn voor de huidige beoordeling niet beschikbaar.  

 

Er is geen duidelijke definitie van wanneer er sprake is van een tumoragnostisch 

effect. Een tumoragnostische insteek van onderzoek is alleen logisch wanneer de 

biomarker/genetische mutatie zeldzaam is en zich op veel plekken in het lichaam 

kan bevinden. Een gerandomiseerde studie per tumorsoort van voldoende 

groepsgrootte is in die gevallen niet haalbaar. Van dit laatste lijkt wel sprake te zijn 

bij de te beoordelen ‘indicatie’.  

 

Tabel 4 Verdeling van de kankerhistologieën in de totale studiepopulatie en in de responders 

Tumorsoort, n (%) 

Colorectaalkanker 

Endometriumkanker 

Maagkanker 

Prostaatkanker 

Dunnedarmkanker 

Galwegkanker 

Hersentumor 

Slokdarmkanker 

Primaire tumor onbekend  

Papil van Vater 

Duodenumkanker 

Borstkanker 

Blindedarm NEC 

Connective, subcutaneous and other soft tissues of abdomen 

Pancreaskanker 

Bijschildklierkanker 

Schildklierkanker 

Totaal (n=137) 

68 (50%) 

20 (15%) 

10 (7%) 

8 (6%) 

5 (4%) 

4 (3%) 

4 (3%) 

4 (3%) 

4 (3%) 

2 (1%) 

2 (1%) 

1 (1%) 

1 (1%) 

1 (1%) 

1 (1%) 

1 (1%) 

1 (1%) 

Responders (n=50) 

24 (48%) 

8 (16%) 

2 (4%) 

5 (10%) 

3 (6%) 

1 (2%) 

0 (0%) 

1 (2%) 

2 (4%) 

1 (2%) 

1 (2%) 

0 (0%) 

1 (2%) 

0 (0%) 

1 (2%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

 

Mechanistisch effect 

Om de bevindingen uit de DRUP studie te plaatsen in een bredere context is 

gekeken naar studies waarin nivolumab en pembrolizumab zijn onderzocht bij MSI-

positieve kankers (bij n > 50). Dit overzicht staat in Bijlage 8. De ORR varieert 

tussen 32% en 34%. Responsduren zijn niet gemeten of niet bereikt (follow-up duur 

varieert tussen 12,0-13,4 maanden voor de gehele populatie). Het gevonden 

behandeleffect uit de DRUP studie lijkt consistent met de in de bijlage beschreven 

studies. In de studies van Overman et al. en Marabelle et al. is gebruik gemaakt van 

een evalueerbare subset en niet de intention-to-treat populatie. De responses zijn 

echter vergelijkbaar als gemeten in de DRUP studie.  

 

In eerder onderzoek bleef een respons uit in patiënten zonder dMMR/MSI status. [8]  

In een kleine studie waarin pembrolizumab werd onderzocht bleek de ORR 40% (4 

van de 10 patiënten) in MSI CRC patiënten, 71% (5 van de 7) in patiënten met MSI 
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non-CRC en 0% (0 van de 18) in patiënten met CRC zonder dMMR/MSI status. Dit 

ondersteunt de selectieve werking van PD-1/PD-L1-remmers. 

3.3.2 Conclusie gunstige effecten 

In een enkelarmige studie bij 137 uitbehandelde patiënten met lokaalgevorderde en 

gemetastaseerde solide dMMR/MSI tumoren resulteerde behandeling met nivolumab 

in een ORR van 36,5% (95% BI 28,4 – 45,1) bij een mediane follow-up duur van 

11,5 maanden. De mediane DoR is ten tijde van de data cutoff niet bereikt. 

Schattingen van de mediane DoR variëren tussen de 62-69 maanden (afhankelijk 

van welke verdeling wordt gebruikt) en conservatievere schattingen, namelijk die 

van de ondergrenzen van het betrouwbaarheidsinterval, variëren tussen de 22 en 

41 maanden. De verwachting is dat het effect van de ORR in combinatie met de DoR 

voldoet aan de door de beroepsgroep opgestelde klinische relevantiegrenzen. De 

mediane PFS bedroeg 18 maanden (95% BI 7 – niet bereikt). Gegevens over de OS 

waren niet matuur ten tijde van de data cutoff en kwaliteit van leven was niet 

gemeten in de DRUP studie.  

 

3.4 Ongunstige effecten 

In de SmPC van nivolumab staan de ongunstige effecten gemeld van nivolumab als 

monotherapie. In de gepoolde dataset van nivolumab als monotherapie bij de 

verschillende tumortypes (n = 3.771) met een minimale follow-up tussen 2,3 en 28 

maanden waren de meest frequent gemelde bijwerkingen (≥ 10%) vermoeidheid 

(46%), pijn aan het skeletspierstelsel (31%), diarree (26%), misselijkheid (24%), 

hoesten (24%), rash (24%), dyspneu (18%), pruritus (18%), verminderde eetlust 

(18%), constipatie (17%), buikpijn (16%), bovensteluchtweginfectie (16%), 

artralgie (15%), pyrexie (14%), braken (14%), hoofdpijn (13%) en oedeem (11%). 

De meerderheid van de bijwerkingen was licht tot matig in ernst (graad 1 of 2).  

 

Tabel 3: Ongunstige effecten van nivolumab vergeleken met best ondersteunende zorg bij 

patiënten met dMMR/MSI solide tumoren 

 

 nivolumab (n=3.771) best ondersteunende zorg 

meest frequent 

(1:10) 

vermoeidheid, pijn aan het 

skeletspierstelsel, diarree, misselijkheid, 

hoesten, rash, dyspneu, pruritus, 

verminderde eetlust, constipatie, 

buikpijn, bovensteluchtweginfectie, 

artralgie, pyrexie, braken, hoofdpijn en 

oedeem 

onbekend 

ernstig  

(graad ≥3 en 

>1%) 

colitis, hepatitis, huidreacties, anemie, 

lymfopenie, alkalische hyperfosfatase, 

ASAT verhoging, ALAT verhoging, 

hyperglykemie, hypoglykemie, amylase 

stijging, lipase stijging, hyponatriëmie, 

hyperkaliëmie, hypokaliëmie, 

hypercalciëmie  

onbekend 

 

Incidentie interventiegerelateerde graad 3 of meer ongunstige effecten 

Van de patiënten in de nivolumab arm hadden 22 patiënten (16,1%) graad 3 of 

meer ongunstige effecten die aan de behandeling zijn gerelateerd. De meest 

voorkomende waren colitis, anemie en verhoging ASAT, ALAT, ALPL, gamma-GT. 

Ongunstige effecten van graad 5 (dood) werden gezien bij 2 patiënten (rectaal 

hemorragie – niet gerelateerd aan nivolumab; colitis, dehydratie en COVID-19 
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infectie – colitis en dehydratie mogelijk gerelateerd aan nivolumab). De meeste 

ongunstige effecten zijn in lijn met het bekende veiligheidsprofiel van nivolumab. 

 

De aanname is dat met best ondersteunende zorg de incidentie van 

interventiegerelateerde graad 3 of meer ongunstige effecten 0% is. Het fictieve 

verschil in graad 3 of meer ongunstige effecten wordt derhalve als klinisch relevant 

hoger beschouwd (de RR is vele malen groter dan de default klinische 

relevantiegrens van 1,25). Het vertrouwen in het bewijs wordt ingeschaald op laag 

vanwege de observationele studieopzet. 

 

Gradeconclusie: nivolumab leidt mogelijk (bewijs van lage kwaliteit) tot een klinisch 

relevante verhoging van interventiegerelateerde graad 3 of meer ongunstige 

effecten.  

 

Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 

Het percentage stakers vanwege ongunstige effecten was 2,1% (3 patiënten) in de 

nivolumab arm. Het percentage stakers op best ondersteunende zorg is niet 

gemeten in de DRUP studie, maar wordt op 0% geschat. Het absolute riscoverschil 

is klein en wordt derhalve niet als klinisch relevant gezien. Het vertrouwen in het 

bewijs is laag vanwege de observationele studieopzet. 

 

Gradeconclusie: nivolumab leidt mogelijk (bewijs van lage kwaliteit) niet tot een 

klinisch relevante verhoging van het percentage stakers.  

3.4.1 Conclusie ongunstige effecten 

In een enkelarmige studie bij 137 uitbehandelde patiënten met lokaalgevorderde en 

gemetastaseerde solide dMMR/MSI tumoren resulteerde behandeling met nivolumab 

bij 16,1% van de patiënten in interventiegerelateerde graad 3 of meer ongunstige 

effecten. Ongunstige effecten leidden in 2% van de patiënten tot het staken van de 

behandeling met nivolumab.  

 

3.5 Ervaring 

De ervaring met nivolumab is weergegeven in tabel 4. 

 

Tabel 4: Ervaring met nivolumab vergeleken met best ondersteunende zorg 

 nivolumab best ondersteunende zorg 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 

100.000 voorschriften (niet-

chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische 

medicatie) 

 nvt 

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, 

en > 100.000 

voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

X 

(2015)  

nvt 

ruim: > 10 jaar op de markt  nvt 

3.5.1 Conclusie ervaring 

Gezien de markttoelating in 2015 is de ervaring met nivolumab voldoende. 

 

3.6 Toepasbaarheid 

Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC. In deze 

paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid tussen 
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de middelen. 

 

Contra-indicaties 

Geen. 

 

Specifieke groepen 

De veiligheid en werkzaamheid van nivolumab bij kinderen in de leeftijd tot 18 jaar 

zijn nog niet vastgesteld. Gegevens afkomstig van patiënten met een ernstige 

nierfunctiestoornis en een matig tot ernstige leverfunctiestoornis zijn te beperkt om 

conclusies te trekken over deze populatie. Patiënten met auto-immuunziekten zijn 

geëxcludeerd uit de studies, waardoor de werkzaamheid en veiligheid in deze groep 

niet zijn vastgesteld.  

 

Interacties 

Het gebruik van systemische corticosteroïden en andere immunosuppressiva bij 

aanvang, voor het starten met nivolumab, moet worden vermeden in verband met 

mogelijke beïnvloeding van de farmacodynamiek.  

 

Waarschuwingen en voorzorgen 

Er gelden specifieke waarschuwingen voor verschillende immuungerelateerde 

bijwerkingen en infuusreacties. Nivolumab wordt niet aanbevolen voor gebruik  

tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen 

effectieve anticonceptie toepassen, tenzij de klinische voordelen opwegen tegen het 

potentiële risico. Nivolumab zou een geringe invloed kunnen hebben op de 

rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. 

3.6.1 Conclusie toepasbaarheid 

Nivolumab kent mogelijk een beperktere toepasbaarheid dan best ondersteunende 

zorg.  

 

3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van nivolumab is weergegeven in tabel 5. 

 

Tabel 5: Gebruiksgemak van nivolumab vergeleken met best ondersteunende zorg 

 nivolumab best ondersteunende zorg 

Toedieningswijze intraveneus niet te beoordelen 

Toedieningsfrequentie 1x per 2 weken of 1x per 4 

weken 

niet te beoordelen 

3.7.1 Conclusie gebruiksgemak 

Nivolumab kent de ongemakken van infusies, maar ook bij best ondersteunende 

zorg is er sprake van ongemakken, zoals het gebruik van opiaten en zuurstof. Het 

verschil in gebruiksgemak is derhalve niet te beoordelen.  
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

In de enkelarmige, niet-gerandomiseerde DRUP-studie werd therapie met nivolumab  

off-label toegepast bij volwassen patiënten met lokaalgevorderde of 

gemetastaseerde solide dMMR/MSI tumoren die hebben gefaald op de 

standaardbehandeling(en) of waarbij geen standaardbehandeling bestaat of 

geïndiceerd is. In totaal werden 137 uitbehandelde patiënten met 17 verschillende 

tumortypen geïncludeerd in de studie. Het merendeel had coloncarcinoom (50%) 

gevolgd door endometriumcarcinoom (15%). Bij een mediane follow-up duur van 

11,5 maanden (95% BI 10,2 – 13,6) was de mediane OS nog niet bereikt. De 

mediane PFS bedroeg 18 maanden (95% BI 7 – niet bereikt). Omdat er geen 

controlecohort beschikbaar is, is een absoluut of relatief verschil in OS of PFS ten 

opzichte van best ondersteunende zorg niet te bepalen. Kwaliteit van leven was niet 

gemeten in de DRUP studie. Van de 137 patiënten hadden 50 patiënten een 

bevestigde respons (ORR 36,5% [95% BI 28,4 – 45,1]). De mediane DoR is ten 

tijde van de data cutoff niet bereikt. Schattingen van de mediane DoR variëren 

tussen de 62-69 maanden (afhankelijk van welke verdeling wordt gebruikt) en 

conservatievere schattingen, namelijk die van de ondergrenzen van het 

betrouwbaarheidsinterval, variëren tussen de 22 en 41 maanden. De verwachting is 

dat het effect van de ORR in combinatie met de DoR voldoet aan de door de 

beroepsgroep opgestelde klinische relevantiegrenzen van de commissie 

BOM/beroepsgroep (ORR > 20% en DoR > 12 maanden). Interventiegerelateerde 

graad 3 of meer ongunstige effecten ontstonden in 16% van de patiënten. In slechts 

2% zorgde het optreden van ongunstige effecten tot het staken van de behandeling.  

 

Het uitgangspunt voor het beoordelen van de SW&P door het Zorginstituut is het 

vaststellen van de relatieve effectiviteit voor cruciale uitkomstmaten, ook als een 

geneesmiddel is onderzocht/geregistreerd op basis van een enkelarmige studie. De 

relatieve effectiviteit moet dan worden beoordeeld middels een indirecte vergelijking 

met een extern controlecohort. Afhankelijk van de context kan het Zorginstituut 

echter besluiten dat laag vertrouwen in de effectschatting, bijvoorbeeld 

voortkomend uit een enkelarmige studie, het hoogst haalbare is, of dat hoger 

vertrouwen niet vereist kan worden. In de huidige beoordeling van nivolumab bij 

dMMR/MSI tumoren zijn er argumenten dat daar sprake van is: 

• Er is sprake van een rug-tegen-de-muur situatie. Randomisatie naar ‘niet 

behandelen’ terwijl er een doelgerichte therapie beschikbaar is, zou wellicht 

niet ethisch zijn.  

• Er is sprake van een zeldzame genetische mutatie, zeker in de 

gemetastaseerde setting, waardoor er te weinig patiënten zijn om een 

gerandomiseerde studie op te zetten. 

• Vanwege de heterogeniteit in patiënten en vergelijkende behandelingen bij een 

tumoragnostische indicatie hoeft randomisatie niet te leiden tot het gewenste 

effect, namelijk dat alle bekende en onbekende factoren gelijk verdeeld zijn 

over de beide armen.  

• Een indirecte vergelijking met een historische controle is lastig uitvoerbaar, 

omdat patiënten tot nu toe niet structureel werden onderzocht op de 

aanwezigheid van dMMR/MSI. 

 

Om te voldoen aan de SW&P moet het Zorginstituut voldoende vertrouwen hebben 

in dat het gevonden effect op de ORR i.c.m. de DoR (relatieve werkzaamheid) zich 

vertaalt in een klinisch relevant effect op de OS en/of de kwaliteit van leven 
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(relatieve effectiviteit). 

• Er is een voldoende grote groep die respondeert op nivolumab. De responses 

houden in deze groep daarnaast geruime tijd aan. De follow-up duur is nog te 

beperkt, waardoor de mediane DoR nog niet bereikt is, maar de meest 

conservatieve schatting (ondergrens 95%BI) komt uit op 22 maanden. Dat is 

dubbel zo lang als de klinische relevantiegrens van de beroepsgroep (ORR > 

20%; DoR > 12 maanden). Ondanks dat het Zorginstituut normaliter geen 

extrapolaties doen van time-to-event data, vergroot dit het vertrouwen dat het 

effect op de mediane DoR klinisch relevant is.  

• Een lange duur van respons zorgt voor klinisch voordeel door vertraging van de 

ziekteprogressie. Ondanks dat OS gegevens nog immatuur zijn en lastig te 

interpreteren zonder controlecohort, acht het Zorginstituut het aannemelijk dat 

dermate duurzame responses tot overlevingsvoordeel leiden in deze setting 

van uitbehandelde patiënten zonder actieve standaardbehandeling. 

• Nivolumab is in 2015 geregistreerd door de EMA en sindsdien voor 

verschillende indicaties toegelaten tot de markt. De baten/risico balans is dus 

positief voor die indicaties. Het veiligheidsprofiel van nivolumab bij solide 

dMMR/MSI tumoren lijkt niet af te wijken van het bestaande veiligheidsprofiel. 

Daarnaast resulteerde nivolumab in weinig patiënten die voortijdig met de 

behandeling stopten, hetgeen duidt op dat de behandeling verdraagbaar is. De 

kans dat de bijwerkingen de kwaliteit van leven klinisch relevant verminderen 

lijkt derhalve niet groot. 

• Het effect van nivolumab dat gevonden is in de DRUP studie lijkt consistent 

met het effect van pembrolizumab. De relatieve effectiviteit van 

pembrolizumab is in een gerandomiseerde studie onderzocht in patiënten met 

1L gemetastaseerde MSI colorectaalcarcinoom (CRC) ten opzichte van 

chemotherapie. Na een follow-up van mediaan 32,4 maanden bedroeg de ORR 

43,8% (95% BI 35,8 – 52,0). De PFS bleek statistisch significant en klinisch 

relevant beter na palliatieve eerstelijns behandeling met pembrolizumab dan 

na standaard chemotherapeutische behandeling (HR 0,60 [95% BI: 0,45-

0,80]). De OS-data waren nog immatuur. Dit resultaat voldoet aan de criteria 

voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve 

behandeling. [36] Een soortgelijke ORR resulteert dus in winst op de PFS. De 

verwachting is dat we dit relatieve effect van pembrolizumab kunnen 

extrapoleren naar nivolumab, ook gezien er in dit geval geen sprake is van een 

actieve standaardbehandeling.  

• Doordat de statisticus inzage en inspraak had in de analyses, kon ondanks dat 

er sprake is van ongepubliceerd materiaal de validiteit en reproduceerbaarheid 

van de gegevens voldoende worden gewaarborgd. 

 

Inmiddels is er voor patiënten met colorectaalcarcinoom (50% van de DRUP 

onderzoekspopulatie) een geregistreerde en vergoede immuuntherapie 

(pembrolizumab) beschikbaar in de eerste lijn. Deze patiëntengroep zal in de 

praktijk niet in aanmerking komen voor de laatstelijns behandeling met nivolumab 

(tenzij behandeld met chemotherapie in de eerste lijn). Zowel in CRC als in non-CRC 

patiënten werd een respons op nivolumab gezien. Dit ondersteunt de veronderstelde 

tumoragnostische werking van nivolumab.  

 

Concluderend heeft nivolumab een meerwaarde ten opzichte van best 

ondersteunende zorg bij volwassen patiënten met lokaalgevorderde of 

gemetastaseerde solide dMMR/MSI tumoren die hebben gefaald op de 

standaardbehandeling(en) waarbij geen standaardbehandeling meer bestaat of 

geïndiceerd is. 

 

De ervaring met nivolumab is voldoende. De toepasbaarheid is mogelijk beperkter 
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ten opzichte van best ondersteunende zorg. Een verschil in gebruiksgemak tussen 

nivolumab en best ondersteunende zorg is moeilijk te beoordelen, omdat ook best 

ondersteunende zorg ongemakken kent (opiaten, zuurstof). 

 
4.2 Eindconclusie 

Het Zorginstituut concludeert op basis van de data dat nivolumab een meerwaarde 

heeft ten opzichte van best ondersteunende zorg bij volwassen patiënten met 

lokaalgevorderde of gemetastaseerde solide dMMR/MSI tumoren die hebben gefaald 

op de standaardbehandeling(en) of waarbij geen standaardbehandeling bestaat of 

geïndiceerd is. Nivolumab voldoet daarmee aan de stand van de wetenschap en 

praktijk. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

De literatuursearch is doorgevoerd op 1 maart 2022 met de volgende zoektermen: 

 

Embase 

('nivolumab'/mj OR nivolumab:ti) AND ('deficient mismatch repair'/de OR 'microsatellite 

instability'/de OR (((deficien*) NEAR/3 (mismatch-repair*)) OR dmmr OR microsatellite-

instabil* OR msi):ab,ti,kw) AND ('randomized controlled trial'/exp OR 'randomized controlled 

trial (topic)'/de OR 'systematic review'/de OR 'systematic review (topic)'/de OR 'meta 

analysis'/exp OR 'meta analysis (topic)'/de OR 'phase 1 clinical trial'/de OR 'phase 2 clinical 

trial'/de OR 'phase 3 clinical trial'/de OR 'phase 4 clinical trial'/de OR (RCT OR RCTS OR 

randomi* OR placebo* OR ((single* or double* or triple* or treble*) AND (blind* or mask*)) 

OR ((systematic*) NEAR/2 (review*)) OR meta-analys* OR metaanalys* OR ((phase*) NEAR/3 

(1 OR one OR I OR 2 OR two OR II OR 3 OR three OR III OR 4 OR four OR IV) NEAR/6 (trial* 

OR stud*))):ab,ti,kw) 

 

Medline 

(*"Nivolumab"/OR nivolumab.ti.) AND ("Microsatellite Instability"/ OR (((deficien*) ADJ3 

(mismatch-repair*)) OR dmmr OR microsatellite-instabil* OR msi).ab,ti,kf.) AND 

("Randomized Controlled Trials as Topic"/ OR "Randomized Controlled Trial".pt. OR 

"Systematic Reviews as Topic"/ OR "Systematic Review".pt. OR "Meta-Analysis".pt. OR exp 

"Meta-Analysis as Topic"/ OR "Clinical Trial, Phase I".pt. OR "Clinical Trial, Phase II".pt. OR 

"Clinical Trial, Phase III".pt. OR "Clinical Trial, Phase IV".pt. OR "Clinical Trials, Phase I as 

Topic"/ OR "Clinical Trials, Phase II as Topic"/ OR "Clinical Trials, Phase III as Topic"/ OR 

"Clinical Trials, Phase IV as Topic"/ OR (RCT OR RCTS OR randomi* OR placebo* OR ((single* 

or double* or triple* or treble*) AND (blind* or mask*)) OR ((systematic*) ADJ2 (review*)) 

OR meta-analys* OR metaanalys* OR ((phase*) ADJ3 (1 OR one OR I OR 2 OR two OR II OR 3 

OR three OR III OR 4 OR four OR IV) ADJ6 (trial* OR stud*))).ab,ti,kf.) 

 

Cochrane 

(nivolumab:ti) AND ((((deficien*) NEAR/3 (mismatch-repair*)) OR dmmr OR microsatellite-

instabil* OR msi):ab,ti,kw) AND ((RCT OR RCTS OR randomi* OR placebo* OR ((single* or 

double* or triple* or treble*) AND (blind* or mask*)) OR ((systematic*) NEAR/2 (review*)) 

OR meta-analys* OR metaanalys* OR ((phase*) NEAR/3 (1 OR one OR I OR 2 OR two OR II 

OR 3 OR three OR III OR 4 OR four OR IV) NEAR/6 (trial* OR stud*))):ab,ti,kw) 

 

Referenties waarin nivolumab in combinatie met een andere behandeling (bijvoorbeeld 

ipilimumab) werd onderzocht zijn vervolgens geëxcludeerd door de informatiespecialist. 
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Bijlage 2: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Azad, 2020 
Niet gerandomiseerde fase 2 studie; weinig patiënten (n=42) 

Overman, 2017 
Geen behandeling in de laatste lijn (dit artikel is wel gebruikt voor de extrapolatie in Bijlage 6) 
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Bijlage 3: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref  Datum Titel 

EMA / CBG  2015 (laatste update: 2022) Samenvatting van de productkenmerken nivolumab 

ESMO [6] 2019 ESMO recommendations on microsatellite instability testing for immunotherapy in 

cancer, and its relationship with PD-1/PD-L1 expression and tumour mutational 

burden: a systematic review-based approach 
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Bijlage 4: Overzicht geïncludeerde studies 

 

Eerste 

auteur, 

jaar van 

publicatie 

Type 

onderzoek, 

bewijsklasse, 

follow-up duur 

Aantal 

patiënten  

Patiëntkenmerken  Interventie en 

vergelijkende 

behandeling 

Relevante 

uitkomstmaten  

Commentaar, risk of bias 

DRUP trial 

(ongepubliceerd 

manuscript + 

DRUP protocol) 

Prospectieve, 

open-label, niet-

gerandomiseerde, 

enkelarmige 

basket 

cohortstudie 

 

 

N=137 Volwassen patiënten 

met gemetastaseerde 

dMMR/MSI solide 

tumoren met 

symptomatische 

ziekteprogressie of 

progressie volgens de 

RECIST criteria na 

standaardtherapie. 

ECOG: 0-1 

 

Belangrijkste 

exclusiecriteria: 

patiënten die in 

aanmerking komen 

voor on-label 

behandeling met 

nivolumab of eerder 

behandeld zijn met 

anti-PD-/PD-L1. 

Nivolumab 240 mg 

1x/2 weken en na 

eerste 

responsmeting (8 

weken) 480 mg 

1x/4 weken  

 

Geen vergelijkende 

behandeling 

Prima: bevestiging van 

CBR uit fase 2 met 90% 

Secundair: ORR, DoR, 

OS, interventie 

gerelateerde graad 3 of 

meer ongunstige effecten 

 

 

 

Er is sprake van een enkelarmige, 

niet-vergelijkende studie. Het 

risico op bias is zeer ernstig 

vanwege selectiebias en 

confounding. 
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Bijlage 5: Baseline tabel DRUP nivolumab-MSI cohort 

Variabele Totaal 

N = 137 

Leeftijd, in jaren 

Mediaan (bereik) 

 

67 (20 – 86) 

Geslacht 

Man 

Vrouw 

 

56 (41%) 

80 (59%) 

WHO Performance status 

WHO 0 

WHO 1 

WHO 2 

Niet gedaan 

Niet ingevuld 

 

41 (31%) 

85 (63%) 

6 (4%) 

2 (1%) 

3 

BMI, mediaan (bereik) 

Mediaan (bereik) 

Missing 

 

24,2 (16,5 – 38,7) 

N=51 

Tumorsoort, n (%) 

Papil van Vater 

Galwegkanker 

Hersentumor 

Borstkanker 

Blindedarmkanker 

Colonkanker 

Connective, subcutaneous and other soft tissues of abdomen 

Duodenumkanker 

Endometriumkanker 

Slokdarmkanker 

Pancreaskanker 

Bijschildklier 

Prostaatkanker 

Dunnedarmkanker 

 

2 (1%) 

4 (3%) 

4 (3%) 

1 (1%) 

1 (1%) 

68 (50%) 

1 (1%) 

2 (1%) 

20 (15%) 

4 (3%) 

1 (1%) 

1 (1%) 

8 (6%) 

5 (4%) 
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Maagkanker 

Schildklierkanker 

Primaire tumor onbekend 

10 (7%) 

1 (1%) 

4 (3%) 

Voorafgaande lijnen systemische therapie a 

0 

1 

2 

3 

4 of meer 

 

21 (15%) 

53 (39%) 

34 (25%) 

14 (10%) 

14 (11%) 

Voorafgaande lijnen chemotherapie a 

0 

1 

2 

3 of meer 

 

23 (17%) 

66 (49%) 

33 (24%) 

14 (10%) 

Voorafgaande lijnen hormoontherapie a 

0 

1 

2 

3 of meer 

 

125 (92%) 

4 (3%) 

4 (3%) 

3 (2%) 

Voorafgaande lijnen immunotherapie a 

0 

1 

 

135 (94%) 

1 (5%) 

Voorafgaande lijnen doelgerichte therapie a 

0 

1 

2 

 

121 (89%) 

13 (10%) 

2 (1%) 

a Dit betreft zowel de vroege als gemetastaseerde setting. 
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Bijlage 6: Beoordeling risico op bias 

Tool voor beoordelen risico op bias in case series [29] 

Domain  Leading explanatory questions Results 

Selection  1. Does the patient(s) represent(s) the whole experience of the 

investigator (centre) or is the selection method unclear to the 

extent that other patients with similar presentation may not have 

been reported? 

• In de gescreende populatie werd specifiek op dMMR/MSI getest. Indien er sprake was van 

twee gelijktijdige ‘actionable’ targets, waarvan één MSI status, werd er voor het nivolumab 

cohort gekozen. 

• In fase 2 studies met de ORR als primaire uitkomstmaat moet volgens de RECIST v1.1 criteria 

de respons worden bevestigd middels een responsmeting minimaal 28 dagen later. Dit 

betekent dat responders deze tijd minstens moeten overbruggen. Er is sprake van immortal 

time bias. 

Ascertainment  2. Was the exposure adequately ascertained? • Ja, nivolumab werd in vaste doseringen/frequenties gegeven. 

 3. Was the outcome adequately ascertained? • In 12% van de patiënten werd iRECIST gebruikt in plaats van RECIST v1.1. Voor de definitie 

van responders maakt dit echter niet uit. 

• De outcome assessors waren geblindeerd/onafhankelijk van de studie.   

Causality  4. Were other alternative causes that may explain the 

observation ruled out? 

• Er werden geen gelijktijdige anti-kanker behandelingen ingezet. Alleen een lage dosering 

corticosteroïden was toegestaan. 

 5. Was there a challenge/rechallenge phenomenon? • Nee 

 6. Was there a dose–response effect? • Nee 

 7. Was follow-up long enough for outcomes to occur? • Nee, mediane DoR en OS zijn niet bereikt. Het is niet duidelijk waarom de gegevens nu 

worden geanalyseerd. Er was vooraf geen interimanalyse of definitieve analyse vastgesteld. 

Reporting  8. Is the case(s) described with sufficient details to allow other 

investigators to replicate the research or to allow practitioners 

make inferences related to their own practice? (demographics, 

clinical information, statistical analysis) 

• Voldoende 
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Bijlage 7: GRADE evidence profiel 

Nivolumab versus best ondersteunende zorg bij solide dMMR/MSI tumoren: GRADE evidence profile. 

 

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risk of 

bias 
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 
Onnauwkeurigheid Andere factoren nivolumab 

best 

ondersteunende 

zorg 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Algehele overleving (OS; follow up: mediaan 11,5 maanden) 

1  enkelarmige 

studie 

zeer ernstiga niet van 

toepassing 

niet ernstig  niet te bepalen  niet gevonden  137 patiënten  niet van 

toepassing 

niet te 

berekenen 

Nivolumab:  

7 patiënten zijn 

overleden (5%); 

mediane OS nb  

(95% BI: nb – nb) 

niet te bepalen  CRUCIAAL 

Progressievrije overleving (PFS; follow up: mediaan 11,5 maanden) 

1  enkelarmige 

studie 

zeer ernstiga niet van 

toepassing 

niet ernstig  niet te bepalen  niet gevonden  137 patiënten  niet van 

toepassing 

niet te 

berekenen 

Nivolumab: 

67 patiënten zijn 

progressievrij en in 

de studie (49%);  

mediane PFS nb 

(7 – nb) in 

maanden 

niet te bepalen  CRUCIAAL 

Kwaliteit van leven - niet gemeten 

-  - - - - - - - - - - - CRUCIAAL 

Algehele responskans (ORR; follow up: mediaan 11,5 maanden) 
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Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risk of 

bias 
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 
Onnauwkeurigheid Andere factoren nivolumab 

best 

ondersteunende 

zorg 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

1  enkelarmige 

studie 

zeer ernstig 
a 

niet van 

toepassing 

ernstig b niet ernstig c niet gevonden  137 patiënten  niet van 

toepassing 

niet te 

berekenen 

Nivolumab:  

ORR 36,5%  

(95% BI 28,4 – 45,1) 

⨁⨁◯◯ 

Laag 

CRUCIAAL 

Best 

ondersteunende 

zorg: 0% 

(assumptie) 

Duur van de respons (DoR; follow up: mediaan onbekend; in de subgroep responders) 

1  enkelarmige 

studie 

zeer ernstig 
a 

niet van 

toepassing 

ernstig b  niet ernstig c,d   niet gevonden  50 patiënten  niet van 

toepassing 

niet te 

berekenen 

Nivolumab: 

mediane DoR nb 

(95% BI nb – nb)  

⨁⨁◯◯ 

Laag 

CRUCIAAL 

Best 

ondersteunende 

zorg: mediane DoR 

0 (assumptie) 

Interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten 

1  enkelarmige 

studie 

zeer ernstig 
a 

niet van 

toepassing 

niet ernstig  niet ernstig  niet gevonden  137 patiënten  niet van 

toepassing 

niet te 

berekenen  

Nivolumab:  

22 (16,1%)  

⨁⨁◯◯ 

Laag 

CRUCIAAL 

Best 

ondersteunende 

zorg: 0% 

(assumptie) 

Stakers als gevolg van ongunstige effecten 
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Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risk of 

bias 
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 
Onnauwkeurigheid Andere factoren nivolumab 

best 

ondersteunende 

zorg 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

1  enkelarmige 

studie 

zeer ernstig 
a 

niet van 

toepassing 

niet ernstig  niet ernstig  niet gevonden  137 patiënten  niet van 

toepassing 

niet te 

berekenen  

Nivolumab:  

3 (4%) 

⨁⨁◯◯ 

Laag 

CRUCIAAL 

Best 

ondersteunende 

zorg: 0% 

(assumptie) 

CI: Confidence interval, NB: niet bereikt. 

 

Explanations 
a. Er is sprake van een observationele studieopzet. Er is daarom sprake van een zeer ernstig risico op bias vanwege risico op selectiebias en confounding. De tool voor case series uit Bijlage 6 gaf geen verder 
verzwarende risico’s op bias. 
b. Voor het merendeel van de patiënten (65%) is inmiddels een geregistreerde en vergoede immuuntherapie in eerdere lijnen beschikbaar. Voor patiënten met galweg, dunnedarm en maagkanker (14% van de 
studiepopulatie van nivolumab-MSI) is onlangs pembrolizumab geregistreerd door de EMA. In de praktijk zal alleen de restgroep (30% van de studiepopulatie) in aanmerking komen voor behandeling met 
nivolumab. Het is onduidelijk of de ORR en DoR uit de DRUP studie door te vertalen zijn naar de restgroep. Een subgroepanalyse van de DRUP studie liet zien dat de CBR tussen patiënten met CRC en non-
CRC niet van elkaar verschilde (p=0,56). Om deze reden, en ook omdat het bewijs reeds op laag is ingeschaald, verkleinen we het vertrouwen in het bewijs niet nogmaals. 
c. De beroepsgroep heeft klinische relevantiegrenzen opgesteld voor de ORR in combinatie met de DoR. Bij een ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval van de ORR van >20% moet de mediane DoR 
minstens 12 maanden zijn om te spreken van een klinisch relevant effect. 
d. In de subgroep van responders was de mediane DoR na 11,5 maanden nog niet bereikt. Schattingen met verschillende parametrische modellen variëren tussen de 39 en 87 maanden, met ondergrenzen van 
het betrouwbaarheidsinterval variërend tussen 22 en 41 maanden. De kans dat de mediane DoR korter is dan 12 maanden wordt niet groot geacht. Er wordt niet afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid.  
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Bijlage 8: Resultaten klinische studies met immuuntherapie bij dMMR/MSI indicaties 

 

 

 

Studie/auteur  Studieopzet  N  Geneesmiddel  Tumortypen  Behandellijn  F/U 

duur 

ORR  DoR PFS  OS 

CheckMate-142; 

Overman et al. 

(2017) 

Niet-

gerandomiseerde, 

open-label fase 2 

studie 

74  nivolumab  Lokaalgevorde

rde of 

gemetastaseer

de dMMR/MSI 

CRC 

Na progressie 

op minstens 1 

eerdere 

therapie 

12,0 m  32,4% 

(22,0 – 

44,3) a 

NR 

(NE 

– 

NE) 

14,3 m 

(4,3 – NE) 

NR (18,0 – 

NE) 

KEYNOTE-158; 

Marabelle et al. 

(2020) 

Niet-

gerandomiseerde, 

open-label fase 2 

studie 

233  pembrolizumab  Lokaalgevorde

rde of 

gemetastaseer

de niet-CRC 

solide 

dMMR/MSI 

tumoren (18 

verschillende 

tumortypen) 

Na progressie of 

intolerantie op 

standaard-

behandeling(en) 

13,4 m  34,3%  

(28,3 – 

40,8) a 

NR  4,1 m  

(2,4 – 4,9) 

23,5 m 

(13,5 – NE) 

KEYNOTE-164/-

158; 

EPAR 

pembrolizumab 

(2022) 

Niet-

gerandomiseerde, 

open-label fase 2 

studie 

  pembrolizumab Resultaten volgen als EPAR gepubliceerd is 

NE, not estimable; NR: not reached. 
a Door onafhankelijke review en gemeten in een subset van evalueerbare patiënten.  
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