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Datum  13 december 2022 

Betreft  Standpunt tumorinfiltrerende lymfocyten  

 

 

Geachte heer Kuipers, 

 

Hierbij ontvangt u het standpunt tumorinfiltrerende lymfocyten (TIL) voor de 

behandeling van volwassen patiënten met een inoperabel en gemetastaseerd 

(stadium IIIC of IV) melanoom die eerder behandeld zijn met een PD-1-remmer. 

De aanleiding voor deze beoordeling is het aflopen van het voorwaardelijke 

toelatingstraject van TIL op 31 december 2022. 

 

Per 1 juli 2015 is TIL-therapie toegelaten tot het basispakket voor de behandeling 

van volwassen patiënten met een inoperabel en gemetastaseerd (stadium IIIC of 

IV) melanoom onder voorwaarde dat onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit 

en kosteneffectiviteit ervan. Tijdens de periode van VT is in Nederland en 

Denemarken een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek uitgevoerd. Op 1 juli 

2022 heeft de onderzoeksgroep het eindverslag ingediend bij ZonMw en 

Zorginstituut Nederland. Zorginstituut Nederland heeft zich op basis hiervan een 

oordeel gevormd over de effectiviteit en budgetimpact van TIL-therapie bij de 

behandeling van volwassen patiënten met een inoperabel en gemetastaseerd 

(stadium IIIC of IV) melanoom die eerder behandeld zijn met een PD-1-remmer. 

 

Op basis van de beschikbare gegevens is Zorginstituut Nederland tot de conclusie 

gekomen dat TIL-therapie voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk 

voor de behandeling van patiënten die eerder behandeld zijn met een PD-1-

remmer en voldoen aan de in- en exclusiecriteria van het onderzoek dat is 

uitgevoerd in het kader van de VT. Doordat er sprake is van een gelijke waarde 

en er geen meerkosten zijn met betrekking tot de productie- en 

geneesmiddelenkosten, kan TIL-therapie bij de genoemde indicatie vanaf 1 

januari 2023 worden vergoed ten laste van de basisverzekering van de 

Zorgverzekeringswet. 
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Bij dit standpunt ontvangt u de twee rapporten waarop het standpunt gebaseerd 

is. Dit zijn het farmacotherapeutische rapport en budgetimpactanalyse. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Sjaak Wijma 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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Afkortingen 

Afkorting  Omschrijving 

ATMP Geneesmiddel voor geavanceerde therapie (advanced therapy 

medicinal product) 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

EMA European Medicine Agency 

FU Follow-up 

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation 

HR Hazard ratio 

IL-2 Interleukine 2 

MCID Minimaal klinisch relevant verschil (minimal clinically 

important difference) 

ORR Objectieve response ratio (objective response rate) 

OS Algehele overleving (overall survival) 

PFS Progressievrije overleving (progression free survival) 

RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

RD Risicoverschil (risk difference) 

RR Relatieve risico (risk ratio) 

SAE Ernstig ongunstig effect (serious adverse event) 

SMD Gestandaardiseerde gemiddelde verschil (standardized mean 

difference) 

SmPC Samenvatting van de productkenmerken 

TIL Tumorinfiltrerende lymfocyten 

SmPC Samenvatting van de productkenmerken 

VT Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 

VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van tumorinfiltrerende lymfocyten (TIL) 

voor de behandeling van volwassen patiënten met een inoperabel en 

gemetastaseerd (stadium IIIC of IV) melanoom die eerder behandeld zijn met een 

PD-1-remmer. TIL is daarbij vergeleken met één van de standaardbehandelingen in 

Nederland op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, 

toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft zich hierbij laten 

adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 

 

De aanleiding voor deze beoordeling is dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (VWS) op 1 juli 2015 TIL-therapie tijdelijk en voorwaardelijk heeft 

toegelaten tot het basispakket voor de behandeling van volwassen patiënten met 

een inoperabel en gemetastaseerd (stadium IIIC of IV) melanoom onder 

voorwaarde dat onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit 

ervan. Tijdens de periode van voorwaardelijke toelating (VT) is in Nederland en 

Denemarken een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek (RCT) uitgevoerd. Op 1 

juli 2022 heeft de onderzoeksgroep de resultaten van het onderzoek ingediend. 

Zorginstituut Nederland is door de minister van VWS gevraagd zijn beoordeling af te 

ronden binnen 6 maanden na ontvangst van het eindverslag, oftewel voor 1 januari 

2023 (de einddatum van het VT-traject). 

 

Bij de beoordeling kwam uit het literatuuronderzoek één gerandomiseerde studie 

naar de (relatieve) effectiviteit van TIL, namelijk de internationale, open-label, 

(superioriteit) RCT dat is uitgevoerd in het kader van de VT. De vergelijkende 

behandeling in het onderzoek was ipilimumab (de voorkeurbehandeling bij de start 

van het onderzoek in 2014). Nadat PD-1-remmers op deze markt kwamen, werden 

deze middelen echter de voorkeursbehandeling. Aangezien 145 van de 168 (86%) 

geïncludeerde patiënten eerder behandeld was met een PD-1-remmer, beoordeelt 

Zorginstituut Nederland in dit rapport de waarde van TIL bij volwassen patiënten 

met een inoperabel en gemetastaseerd (stadium IIIC of IV) melanoom die eerder 

behandeld zijn met een PD-1-remmer t.o.v. ipilimumab. 

 

De behandeling met TIL maakt gebruik van eigen afweercellen (T-lymfocyten) van 

de patiënt. De behandeling start met het chirurgisch verwijderen van een metastase 

waaruit de T-lymfocyten worden geïsoleerd en vervolgens worden opgekweekt 

totdat er grote aantallen zijn. De productie van TIL duurt 4-6 weken. Zeven dagen 

voor de TIL-infusie wordt gedurende een ziekenhuisopname 2 dagen cyclofosfamide 

en daarna 5 dagen fludarabine toegediend. Doel van deze (voor)behandeling is het 

verlagen van het aantal bloedcellen (pancytopenie). Daarna volgt een infusie van de 

(ingevroren en daarna ontdooide) autologe TIL. Binnen 24 uur na de TIL-infusie 

wordt elke 8 uur hoge dosis interleukine 2 (IL-2) toegediend met een maximum van 

5 giften, op geleide van de bijwerkingen. IL-2 is noodzakelijk voor de groei en 

overleving van TIL.  

 

De behandeling met ipilimumab bestaat uit maximaal 4 intraveneuze toedieningen 

iedere 3 weken, op geleide van bijwerkingen en behandelresponse. I.t.t. bij TIL 

hoeven patiënten niet te wachten voordat deze behandeling kan worden gestart. 

 

In de RCT was de mediane progressievrije overleving 7,2 maanden in TIL-arm en 

3,1 maanden in de ipilimumab-arm, oftewel TIL gaf t.o.v. ipilimumab een klinisch 
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relevante verlenging van de progressievrije overleving. Circa 25% van de patiënten 

lijkt langdurig baat (= geen progressie van de tumor na 2 jaar) bij deze behandeling 

t.o.v. circa 10% bij ipilimumab. Alleen, op basis van de resultaten van een 

(underpowered) tussentijdse analyse, kan nog niet geconcludeerd worden of de 

winst in progressievrije overleving ook resulteert in een overlevingswinst. Aangezien 

(nu) niet is aangetoond dat TIL t.o.v. ipilimumab resulteert in een klinisch relevante 

verlaging van de kans op overlijden, heeft TIL-therapie geen meerwaarde t.o.v. 

ipilimumab. 

Tegenover de mogelijk winst in progressievrije overleving staat een verhoogd risico 

op (graad 3 en 4) ongunstige behandeleffecten met TIL-therapie t.o.v. ipilimumab. 

Voor TIL-therapie moeten patiënten worden opgenomen in het ziekenhuis. De 

mediane opnameduur was 17 dagen(range: 12 en 38 dagen1) en bij 10% was een 

opname op de intensive care unit noodzakelijk (mediane opnameduur 4 dagen). 

Ipilimumab wordt intraveneus toegediend (3 mg/kg) iedere 3 weken met een 

maximum van 4 giften, op geleide van bijwerkingen en behandelresponse. In de 

ipilimumab-arm kreeg 27% van de behandelde patiënten een ernstige ongunstig 

behandeleffect (SAE) en staakte 32% van de patiënten de behandeling voortijdig. 

Bij beide behandelingen is het overgrote merendeel van de ongunstige effecten 

tijdelijk en behandelbaar. Maar als er bij de behandeling met ipilimumab 

immuungemedieerde ongunstige effecten optreden, dan is bijna altijd een 

langdurige behandeling met immunosuppressiva noodzakelijk. 

Op basis van de gegevens over de ongunstige behandeleffecten van beide 

behandelingen én de kwaliteit van leven resultaten op 6 maanden lijkt de kwaliteit 

van leven bij patiënten zonder progressie vergelijkbaar tussen TIL-therapie en 

ipilimumab.  

Op basis van deze resultaten komt Zorginstituut Nederland tot de conclusie dat TIL-

therapie voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk voor de behandeling 

van volwassen patiënten met een inoperabel en gemetastaseerd (stadium IIIC of 

IV) melanoom die eerder behandeld zijn met een PD-1-remmer en voldoen aan de 

in- en exclusiecriteria2 van het onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de VT. 

Op basis van de beschikbare gegevens heeft TIL-therapie geen aangetoonde 

meerwaarde en dus een gelijke waarde.  

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 

[Klik hier en typ Datum]  

 

                                                                 
1 Exclusief de ziekenhuisopname voor het verwijderen van de metastase(n). 
2 Uitgezonderd het exclusiecriterium dat patiënten niet met ipilimumab behandeld mochten worden. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Per 1 juli 2015 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

tumorinfiltrerende lymfocyten (TIL) tijdelijk en voorwaardelijk toegelaten tot het 

basispakket voor de behandeling van volwassen patiënten met een inoperabel of 

gemetastaseerd (stadium IIIC of IV) melanoom onder de voorwaarde dat extra 

onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit ervan.  

In het onderzoek werd vergeleken met ipilimumab (Yervoy®), omdat dit de 

eerstelijnsbehandeling was bij de start van het onderzoek. Ipilimumab is een 

monoklonaal anti-CTL4 antilichaam. In 2010 liet dit geneesmiddel een verbetering 

van de totale overleving zien als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met een 

gemetastaseerd melanoom, waarbij tot 20% van de behandelde patiënten 

langetermijnoverleving lieten zien. Met name op basis van de resultaten van de 

placebo-gecontroleerde registratiestudies heeft Zorginstituut Nederland in 2012 

geconcludeerd dat ipilimumab voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.  

Rond 2015 kwam de eerste PD-1-remmer (nivolumab (Opdivo®)) beschikbaar op de 

Nederlandse markt en werd dit de eerstelijnsbehandeling, omdat een PD-1-remmer 

een hogere responsekans en minder toxiciteit geeft dan ipilimumab.  

Op 1 juli 2022 heeft de onderzoeksgroep de resultaten van de voorwaardelijke 

toelating (VT) studie ingediend bij ZonMw en Zorginstituut Nederland. Aangezien 

86% van de studiedeelnemers eerder (adjuvant of palliatief) behandeld was met 

een PD-1-remmer, beoordeelt Zorginstituut Nederland in dit rapport de waarde van 

TIL bij volwassen patiënten met een inoperabel of gemetastaseerd (stadium IIIC of 

IV) melanoom die eerder behandeld zijn met een PD-1-remmer t.o.v. één van de 

standaardbehandelingen in Nederland. 

 

Stofnaam Tumorinfiltrerende lymfocyten (TIL) – intraveneuze toediening  

Indicatie: volwassen patiënten met een inoperabel en gemetastaseerd (stadium 

IIIC of IV) melanoom die eerder behandeld zijn met een PD-1-remmer. Patiënten 

komen alleen in aanmerking voor TIL-therapie als ze meerdere uitzaaiingen 

hebben waarvan er één een doorsnede van ten minste 2-3 centimeter heeft die 

operatief verwijderd kan worden. 

Claim van de onderzoeksgroep: Bij volwassen patiënten met een inoperabel en 

gemetastaseerd (stadium IIIC of IV) melanoom die eerder behandeld zijn met 

een PD-1-remmer voldoet TIL aan de stand van de wetenschap en praktijk.  

De behandeling: De behandeling begint met het verwijderen van één van de 

uitzaaiingen van de tumor door middel van een operatie. In een GMP 

celproductiefaciliteit worden er vervolgens kleinere stukjes van gemaakt. Deze 

stukjes worden in bioreactor gekweekt met een vloeistof die optimaal is voor T-

cellen. In circa 5 weken groeien deze cellen zich uit tot miljarden T-cellen.3 

Voordat deze cellen kunnen worden toegediend, krijgt een patiënt in het 

ziekenhuis eerst kortdurende chemotherapie (iv cyclofosfamide 60 mg/kg/dag 

gedurende 2 dagen en fludarabine (iv 25 mg/m2/dag) gedurende 5 dagen) om de 

bloedcellen te reduceren/verwijderen die in het bloed zitten. Hiermee wordt o.a. 

ruimte gecreëerd voor de T-cellen. Daarna worden de (autologe) T-cellen, via een 

infuus, teruggegeven aan patiënt. Ongeveer 4 uur na het infuus krijgt de patiënt 

hoge dosis interleukine 2 (IL-2; 600.000 IE/kg) via het infuus toegediend. IL-2 is 

een groei- en overlevingsfactor voor de T-cellen. IL-2 wordt elke 8 uur 

toegediend (maximaal 5 doses4), op geleide van bijwerkingen. Op dag 1 krijgt 
                                                                 
3 TIL worden, vanwege logistieke redenen, ingevroren en ontdooid voor de start van de versnelde expansie protocol. 
4 In het onderzoeksprotocol was een maximum van 15 doses toegestaan. 
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een patiënt ook filgrastim (5 mcg/kg) en deze behandeling wordt gecontinueerd, 

totdat het aantal neutrofielen voldoende is gestegen (> 1 x 109/liter gedurende 3 

dagen of > 5 x 109/liter). 

Dosering: Via een infuus worden 5 x 109 tot 2 x 1011 TIL intraveneus toegediend. 

De toediening duurt circa 60 minuten. 

Werkingsmechanisme: Ultravioletstraling veroorzaakt DNA schade in 

melanoomcellen. Hierdoor ontstaan neoantigenen (eiwitfragmenten). TIL richt 

zich tegen deze antigenen. Daarnaast bevinden zich in de tumor 

tumorinfiltrerende lymfocyten. Bij het melanoom blijken deze cellen onder andere 

gericht tegen eiwitten betrokken bij de productie van melanine, zoals MART-1, 

gp100 en tyrosinase. Door de immuunremmende werking van de tumorcellen zelf 

of het micromilieu van de tumor zijn deze T-cellen onvoldoende effectief 

geworden. Door de T-cellen die in de tumor zitten te vermenigvuldigen en 

vervolgens weer toe te dienen, kunnen deze cellen mogelijk de tumor (weer) 

herkennen, aanvallen en vernietigen.  

Bijzonderheden: TIL betreft een niet-geregistreerd geneesmiddel voor 

geavanceerde therapie (ATMP) die voorwaardelijk is toegelaten tot het 

basispakket. Het VT-traject loopt tot en met 31 december 2022. Tot deze datum 

kunnen patiënten TIL-therapie krijgen, als ze deelnemen aan het 

nevenonderzoek. 

 

1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

Het melanoom is een plaatselijke opeenhoping van pigmentcellen in de huid die 

veranderd zijn in kankercellen. Het is de minst voorkomende vorm van huidkanker, 

maar het heeft een sterke neiging tot metastasering en de hoogste mortaliteit in 

vergelijking met andere typen huidkanker.  

Veelal wordt de ABCDE methodiek gebruikt om een melanoom te herkennen en van 

een (moeder)vlek te onderscheiden, waarbij gekeken wordt of er sprake is van een 

asymmetrische vorm (A), onregelmatige of niet duidelijke afgelijnde rand (B), een 

variatie in kleur (C), een relatief grote diameter (D) en of de (moeder)vlek jeukt, 

bloedt of verandert (E). Verder wordt er gekeken of er sprake is van een ‘ugly 

duckling sign’, dat wil zeggen of de moedervlek afwijkt van andere moedervlekken 

van de patiënt.I 

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

Een patiënt met melanoom kan klachten hebben van jeuk, bloedinkjes of wondjes in 

het gezwel.II De kans op herstel is groter naarmate de tumor in een vroeger 

stadium wordt ontdekt en behandeld. 

De 5-jaars overleving is voor patiënten met stadium IIIC 69% en voor patiënten 

met stadium IV minder dan 32%.III 

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

In 2019 was de 5-jaars prevalentie 28.557 en de incidentie 7.072 per jaar.IV Bij 

ongeveer 20% van de patiënten is er sprake van metastasen op afstand.V  

De laatste jaren is de incidentie gestegen. Deze toename kan veroorzaakt zijn door 

overdadige en intermitterende blootstelling aan zonlicht in de jeugd bij personen 

met een blanke huid en mogelijk door andere bronnen van UV straling, zoals via de 

zonnebank of hoogtezon. 

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

In de afgelopen 10 jaar is de behandeling van een gemetastaseerd melanoom sterk 

verbeterd door het beschikbaar komen van nieuwe behandelopties (waaronder de 
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eerste PD-1-remmer nivolumab (Opdivo®)). De inzet en volgorde van deze 

behandelopties wordt bepaald door de uitgebreidheid van het melanoom, de hoogte 

van het LDH en de BRAF-mutatiestatus. Een behandeling met een PD-1-remmer 

(nivolumab of pembrolizumab (Keytruda®)) is in Nederland de eerste keus voor de 

behandeling van patiënten met een inoperabel en gemetastaseerd melanoom, 

omdat deze middelen een hogere responsekans en minder toxiciteit geven dan 

ipilimumab.VI Hoewel een deel van de patiënten hier (langdurig5) baat bij heeft, zal 

een overgroot deel van de patiënten op den duur ziekteprogressie vertonen. Voor 

deze patiënten zijn de volgende behandelopties: ipilimumab, de combinatie van 

ipilimumab plus nivolumab, beste ondersteunende zorg of – indien er sprake is van 

een BRAF-gemuteerd melanoom - BRAF-MEK-remmers. In de behandelrichtlijnVII 

staat niet beschreven welke behandeling de voorkeursbehandeling is na “falen” van 

een PD-1-remmer.  

 

                                                                 
5 De 5-jaars progressievrije overleving ligt rond de 30%. 
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Voldoet tumorinfiltrerende lymfocyten (TIL) bij volwassen patiënten met een 

inoperabel en gemetastaseerd (stadium IIIC of IV) melanoom die eerder behandeld 

zijn met een PD-1-remmer aan de stand van de wetenschap en praktijk? 

 

2.1.1 PICO 

Tabel 1 PICO 

Patiëntenpopulatie  Volwassen patiënten met een inoperabel en 

gemetastaseerd (stadium IIIC of IV) melanoom die 

eerder behandeld zijn met een PD-1-remmer. 

Interventie TIL. 

Controle-interventie  Ipilimumab (Yervoy®). Er wordt vergeleken met 

ipilimumab, omdat 1) in de richtlijn niet beschreven 

staat welke behandeling de voorkeursbehandeling is 

na “falen” van een PD-1-remmer; 2) de effectiviteit 

van de combinatiebehandeling van ipilimumab plus 

nivolumab is bepaald in gerandomiseerde 

(registratie)trials die zijn uitgevoerd bij patiënten die 

niet eerder behandeld waren met een PD-1-remmer6; 

3) dit de vergelijkende behandeling was in de VT 

studie7. 

Cruciale uitkomsten Gunstige effecten: algehele overleving, 

progressievrije overleving en kwaliteit van leven. 

Ongunstige effecten: ernstige ongunstige effecten 

(SAE) die gerelateerd zijn aan de behandeling en 

graad 3-5 ongunstige effecten die gerelateerd zijn 

aan de behandeling. 

Relevante follow-up duur Een follow-up (FU) van minimaal 6 maanden lijkt 

voldoende om de mediane progressievrije overleving 

te bereiken. En een FU van minimaal 24 maanden om 

de mediane overleving te bereiken. 

Studiedesign Uit de door Zorginstituut Nederland gehanteerde 

passend onderzoeksvragenlijst komt naar voren dat 

een gerandomiseerd vergelijkend trial (RCT) wenselijk 

en haalbaar is. 

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

Algehele overleving 

Algehele overleving (OS) is een cruciale uitkomst. 

Klinische relevantiegrens: Hazard ratio (HR) onder de 0,7 of een verlenging van de 

mediane overlevingsduur van meer dan 12 weken (conform de PASKWIL-criteria 

voor een palliatieve behandelingVIII). 

 

Progressievrije overleving (PFS) 

Bij deze patiëntengroep beschouwt Zorginstituut Nederland progressievrije 

                                                                 
6 Zorginstituut Nederland betrekt bij de beoordeling van de stand van de wetenschap en praktijk in beginsel geen 

publicaties in de vorm van abstracts. Ten tijde van de beoordeling was alleen een abstract beschikbaar waarin de 

effectiviteit van de combinatiebehandeling is bepaald bij patiënten die eerder zijn behandeld met een PD-1-remmer. 
7 Het onderzoek startte in 2014. Toen was ipilimumab nog de eerstelijnsbehandeling bij patiënten met stadium IIIC 

en IV melanoom. De combinatiebehandeling van ipilimumab en nivolumab werd in 2016 geregistreerd. 
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overleving (PFS)8 ook als een cruciale uitkomst, mits de kwaliteit van leven 

tenminste vergelijkbaar is.  

Klinische relevantiegrens: Hazard ratio (HR) onder de 0,7 of een verlenging van de 

mediane overlevingsduur van meer dan 12 weken.VIII Daarnaast hebben 

convenantspartijen9 in het convenant van de VT vastgelegd dat er sprake is van 

klinisch relevant verschil als het percentage patiënten zonder progressie op 6 

maanden is toegenomen van 20% met ipilimumab naar ten minste 45% met TIL 

(absoluut risicoverschil = +25 per 100). 

 

Kwaliteit van leven 

Tevens is kwaliteit van leven een cruciale uitkomstmaat. Kwaliteit van leven kan bij 

patiënten met een gemetastaseerd melanoom bepaald worden met de volgende 

gevalideerde vragenlijsten: EORTC-QLQ C15PAL10 en EQ-5D11. 

Klinische relevantiegrens: -7 punten op de EORTC-QLQ C15PAL12 en -0,08 op de 

EQ-5D. 

 

Ongunstige effecten 

Bij het bepalen van de ongunstige effecten van de behandeling zijn de volgende 

uitkomsten cruciaal:  

-  het percentage patiënten met een ernstige ongunstige effect (SAE) die volgens 

de behandelaar gerelateerd was aan de behandeling; en  

-  het percentage patiënten met een graad 3-5 ongunstige effect die volgens de 

behandelaar gerelateerd was aan de behandeling.  

Klinische relevantiegrens: 1,25. Bij beide uitkomsten is geen MCID beschreven in de 

literatuur of door de relevante beroepsgroep(en). Daarom wordt bij deze uitkomsten 

de default grenswaarde van 1,25 bij het relatief risico (RR) aangehouden. 

 

2.2 Zoekstrategie 

Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft 

Zorginstituut Nederland op 15 juli 2022 een literatuursearch gedaan naar publicaties 

over TIL bij volwassen patiënten met een inoperabel en gemetastaseerd (stadium 

IIIC of IV) melanoom die eerder behandeld zijn met een PD-1-remmer. 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: 

Melanoom, gemetastaseerd en TIL. 

 

Verder is het volgende (selectie)filter gebruikt: 

-  RCT; of 

-  Klinische studie (waarbij ipilimumab OF nivolumab zijn toegevoegd als 

zoektermen). 
                                                                 
8 Ziekteprogressie dient te zijn bepaald met de RECIST criteria. 
9 De convenantspartijen waren: Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Stichting Amsterdam Biotherapeutics Unit, 

Stichting Sanquin Bloedvoorziening, Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie en Stichting 

Melanoom. 
10 Range = 0-100, waarbij bij de subschalen 0 betekent dood en 100 een perfecte gezondheid en bij de 

symptoomschalen lager waardes betekent een verbetering van de symptomen. 
11 Range = 0-1, waarbij 0 betekent dood en 1 een perfecte gezondheid. 
12 Bij de EORTC-QLQ C30 is sprake van een gemiddelde kleine verandering bij 7 punten (Cocks et al, 2011). Omdat 

de EORTC-QLQ C15PAL vragenlijst een verkorte versie van de EORTC-C30 vragenlijst is , heeft Zorginstituut 

Nederland deze grenswaarde aangehouden bij de EORTC-QLQ C15PAL. 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteert in 10 referenties, waarvan 1 studie voldeed aan de 

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

 

 
 

De kenmerken van de geselecteerde studies zijn weergegeven in bijlage 2. De 

geëxcludeerde studies zijn weergegeven in bijlage 3. De geïncludeerde richtlijnen en 

overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 4. 

 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

Er is één studie geïncludeerd, namelijk het internationale, open-label, 

gerandomiseerd (superioriteit) onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de VT. 

Aan deze VT studie namen 168 volwassenen met een inoperabel en gemetastaseerd 

(stadium IIIC of IV) melanoom deel. Patiënten werden in Nederland (Antoni van 

Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam) of Denemarken (Herlev Ziekenhuis in 

Kopenhagen) geïncludeerd. Aan het onderzoek mochten alleen volwassenen 

deelnemen die 75 jaar en jonger waren met een goede conditie (ECOG score 0 of 

1), geen relevante cardiale of pulmonale comorbiditeit, ≤2x verhoogd LDH en een 

levensverwachting van meer dan 3 maanden. Daarnaast mochten patiënten 

maximaal één systemische behandeling hadden gehad (niet zijnde ipilimumab) en 

moesten ze ten minste 2 meetbare laesies hebben waarvan 1 laesie met een 

doorsnede van ten minste 2-3 cm die operatief verwijderd kon worden. 

Exclusiecriteria waren onder andere: meer dan 2 hersenmetastasen.13 

Patiënten werden in een verhouding van 1:1 gerandomiseerd naar een behandeling 

                                                                 
13 Zie voor de complete lijst van in- en exclusiecriteria pagina 53-55 van het door de onderzoeksgroep ingediende 

eindverslag. 

Referenties geïdentificeerd 
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(n = 9) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 1) 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 10) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 10) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 1) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 9) 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 1) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n = 0) 
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met TIL of ipilimumab. Patiënten werden gestratificeerd op basis van BRAF 600V 

mutatie, eerste-of tweedelijnsbehandeling en behandelcentrum.  

Bij patiënten die gerandomiseerd werden naar de TIL-arm werd 4-6 weken 

voorafgaand aan de chemotherapie een metastase verwijderd voor de productie van 

TIL. Op dag -7 werd de patiënt opgenomen in het ziekenhuis voor een behandeling 

met chemotherapie. De eerste 2 dagen werd cyclofosfamide (60 mg/kg/dag) 

toegediend en daarna 5 dagen fludarabine (25 mg/m2/dag). De reïnfusie van de 

(ingevroren en daarna ontdooide) autologe TIL vond plaats op dag 0. Binnen 24 uur 

na de TIL-infusie werd IL-2 toegediend (600.000 IE/kg/gift elke 8 uur) met een 

maximum van 5 giften, op geleide van de bijwerkingen. Op dag 1 kregen patiënten 

ook filgrastim (5 mcg/kg) en deze behandeling werd gecontinueerd, totdat het 

aantal neutrofielen voldoende was gestegen (> 1 x 109/liter gedurende 3 dagen of > 

5 x 109/liter). 

Patiënten in de ipilimumab-arm kregen 1 intraveneuze toediening (3 mg/kg) iedere 

3 weken met een maximum van 4 giften, op geleide van bijwerkingen en 

behandelresponse.  

Beide groepen werden vervolgens gedurende de eerste 5 jaar volgens een vast 

schema14 geëvalueerd. TIL-therapie werd 6 weken na de infusie geëvalueerd, wat 

overeenkomt met de evaluatie van 12 weken bij ipilimumab. 

 

Het hierna volgende figuur geeft de studieopzet en behandelschema weer. 

 
 

De mediane leeftijd van de 168 studiedeelnemers was 59 jaar (range: 26-7715), 

60% was man, 98% had een melanoom stadium IV, 44% had een BRAF V600-

mutatie, 89% was vooraf behandeld met systemische immuuntherapie. Het 

overgrote deel van de studiedeelnemers was met een PD-1-remmer behandeld in de 

adjuvante setting (24%) of als eerstelijnsbehandeling voor uitgezaaide ziekte 

                                                                 
14 In het 1ste en 2de jaar elke 3 maanden, in het 3de jaar elke 4 maanden, in het 4de en 5de jaar elke 6 maanden en 

vervolgens jaarlijks. 
15 Twee patiënten ouder dan 75 jaar werden geïncludeerd in de ipilimumab-arm, omdat zij volgens de behandelend 

arts een excellente conditie hadden. 
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(63%). Verder had 83% en 17% respectievelijk ECOG performance status 0 en 1. 

De baseline karakteristieken zijn goed verdeeld over de studie-armen. 

 

3.3 Gunstige effecten interventie 

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

onderzoeksopzet. In dit rapport is de volgende checklist gebruikt: Cochrane risk of 

bias tool. 

De beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 5. De effecten van de 

interventie en de kwaliteit van de evidence zijn samengevat in het GRADE evidence 

profiel (bijlage 6). De kwaliteit van de evidence is beoordeeld aan de hand van de 

GRADE methode. Bij GRADE wordt de kwaliteit van bewijs per uitkomst bepaald, en 

is, naast risk of bias, een aantal factoren van belang: inconsistentie, indirect bewijs, 

onnauwkeurigheid en publicatiebias. Wanneer één of meer van deze factoren 

aanwezig zijn, kan de kwaliteit van bewijs met één of twee niveaus per 

uitkomstmaat worden verlaagd. Dit resulteert in een gradering van de kwaliteit van 

bewijs: deze kan hoog, middelmatig, laag of zeer laag zijn.  

 

Algehele overleving 

Het hierna volgend figuur geeft de overlevingscurve weer voor beide studie-armen. 

 

 
 

Na een mediane follow-up (FU) van 33 maanden (95% betrouwbaarheidsinterval 

(BI): 27- 38) waren 90 studiedeelnemers overleden. Circa 60% van de 

studiedeelnemers16 kreeg een vervolgbehandeling (mediaan = 1; range: 0-7). 

 

In de niet geplande17 (tussentijdse) analyse was de mediane overlevingsduur in de 

TIL-arm 25,8 maanden (95% BI: 18,2-niet bereikt) en in de ipilimumab-arm 18,9 

maanden (95% BI: 13,8-32,6; mediane verschil >12 weken in het voordeel van 

TIL). 18 Gedurende de gehele FU was er geen significant verschil in de kans op 

                                                                 
16 In de TIL-arm kreeg 46 van de 80 (58%) studiedeelnemers een vervolgbehandeling en in de ipilimumab-arm 52 

van de 82 (63%) studiedeelnemers. 
17 De onderzoeksgroep heeft op verzoek van Zorginstituut Nederland deze analyse gedraaid. 
18 Patiënten in de ipilimumab-arm konden bij ziekteprogressie niet in aanmerking komen voor een behandeling met 

TIL. Patiënten in de TIL-arm konden bij ziekteprogressie wel in aanmerking komen voor een behandeling met 

ipilimumab. 
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overlijden (HR=0,83; 95% BI: 0,54–1,27). Op basis van het 95% BI kan de kans 

dat TIL-therapie t.o.v. ipilimumab resulteert in een verhoging van de kans op 

overlijden niet worden uitgesloten.  

Als het benodigde aantal events van 138 is bereikt, zullen de definitieve OS 

resultaten beschikbaar komen. Dan kunnen (definitieve) conclusies getrokken 

worden of TIL t.o.v. ipilimumab al dan niet resulteert in een klinische relevante 

verlaging van de kans op overlijden. De verwachting is dat deze resultaten eind 

2024 beschikbaar zullen komen. Aangezien (nu) niet is aangetoond dat TIL t.o.v. 

ipilimumab resulteert in een klinisch relevante verlaging van de kans op overlijden, 

heeft TIL-therapie geen meerwaarde t.o.v. ipilimumab.  

 

Gradeconclusie:  

Aangezien de puntschatter van 0,83 boven de klinische relevantiegrens van 0,70 ligt 

én er sprake is van een breed 95% BI, is het onzeker (bewijs van lage kwaliteit) of 

TIL t.o.v. ipilimumab resulteert in een klinisch relevante verlaging van de kans op 

overlijden.  

 

Progressievrije overleving 

Het hierna volgend figuur geeft de progressievrije overlevingscurve weer voor beide 

studie-armen. 

 

 
 

In de TIL-arm was de mediane progressievrije overlevingsduur 7,2 maanden (95% 

BI: 4,2–13,1) en in de ipilimumab-arm 3,1 maanden (95% BI: 3,0-4,3; mediane 

verschil >12 weken in het voordeel van TIL). Over de tijd is de kans op 

ziekteprogressie significant lager in de TIL-arm t.o.v. de ipilimumab-arm (HR=0,50; 

95% BI: 0,35–0,72).19  

Na 6 maanden was bij respectievelijk 53% (95% BI: 43-65%) en 21% (95% BI: 

14-32%) van de patiënten in de TIL-arm en ipilimumab-arm geen progressie van de 

tumor opgetreden (gemiddeld risicoverschil = 31%; 95% BI: 17-45%). Het (in het 

convenant vastgelegde) doel van een gemiddeld toename van 25% is dus bereikt, al 

valt de klinische relevantiegrenswaarde wel binnen het 95% BI. Circa 25% van de 

patiënten lijkt langdurig baat (= geen progressie van de tumor na 2 jaar) bij de 

                                                                 
19 In de subgroep-analyses leek het effect niet te verschillen tussen subgroepen. 
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behandeling met TIL t.o.v. circa 10% bij ipilimumab. 

 

Gradeconclusie: 

TIL-therapie resulteert waarschijnlijk (bewijs van redelijke kwaliteit) in een klinisch 

relevant verlaging van de kans op progressie t.o.v. een behandeling met 

ipilimumab.  

 

Kwaliteit van leven 

Kwaliteit van leven20 werd op baseline bepaald na de randomisatie maar voor de 

start van de behandeling. De EORTC-QLQ C15PAL vragenlijst werd door 75 

patiënten (89%) in de TIL-arm ingevuld en door 68 patiënten (81%) in de 

ipilimumab-arm. De kwaliteit van leven waarden waren op baseline significant hoger 

in de TIL-arm t.o.v. de ipilimumab-arm (gemiddeld verschil bij de sub-schalen, 

namelijk globale kwaliteit van leven: 3,9 punten hoger (95% BI: 2,63-5,07) en 

emotioneel functioneren = 6,0 punten (95% BI: 4,99-7,07)). Het verschil bij fysiek 

functioneren was (net) niet significant (0,8 punten; 95% BI: -0,07 tot 1,61). Door 

het verschil in kwaliteit van leven op baseline kan niet worden uitgesloten dat de 

resultaten op latere meetmomenten zijn beïnvloed. 

Op 6 maanden was de vragenlijst ingevuld door 27 patiënten (66% van de 41 

patiënten zonder progressie) in de TIL-arm en 14 patiënten (82% van de 17 

patiënten zonder progressie) in de ipilimumab-arm. Op 6 maanden waren de scores 

significant hoger bij de volgende kwaliteit van leven sub-schalen: globale kwaliteit 

van leven (7,7 punten; 95% BI: 5,14-10,35), fysiek functioneren (2,9 punten; 95% 

BI: 1,40 tot 4,47) en emotioneel functioneren (9,7 punten; 95% BI: 7,52-11,88). 

Na correctie voor de verschillen op baseline waren de verschillen niet meer 

significant (zie bijlage 6). Echter, doordat 41% van de patiënten in de TIL-arm en 

24% van de patiënten in de ipilimumab-arm de vragenlijst niet heeft ingevuld, kan 

niet worden uitgesloten dat dit de resultaten heeft vertekend.  

 

Gradeconclusie: 

Ondanks het risico op vertekende resultaten, is het waarschijnlijk (bewijs van 

redelijke kwaliteit) dat TIL t.o.v. ipilimumab resulteert in een vergelijkbare kwaliteit 

van leven op 6 maanden bij patiënten zonder progressie.  

 

3.3.1 Overige overwegingen 

In de VT-studie was het percentage patiënten met een objectieve response (ORR) 

49% (complete response 20% en partiële response 29%) in de TIL-arm. Ook in 

twee andere, enkel-armige studies werden (met een iets andere vorm van) TIL-

therapie gunstige behandeleffecten waargenomen bij patiënten die eerder 

behandeld waren met een PD-1-remmer. In de studie van Seitter et al.IX was de 

ORR 26% (95% BI: 12-40%) en in de studie van Sarnaik et al.X 36% (95% BI: 25-

49%). Daarnaast zijn de resultaten van meerdere enkel-armige studies waarin een 

behandeling met TIL ook resulteerde in een complete en/of partiële response bij 

patiënten die niet eerder behandeld waren met een PD-1-remmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
20 In het eindverslag waren de EQ-5D resultaten niet gepresenteerd op de VAS. Daardoor zijn deze resultaten niet in 

dit rapport beschreven. 
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3.4 Ongunstige effecten 

Tabel 2: Vaak gemelde ongunstige effecten in de VT studie 

 TIL-therapie (80 patiënten) Ipilimumab (82 

patiënten) 

ongunstige 

effecten 

die door > 

20% van 

de 

patiënten 

gemeld 

werd 

Chemotherapie: alopecia (100%)21,22, anemie (91%), afname 

bloedplaatjes (91%), misselijkheid (86%), febrile neutropenie 

(85%), afname neutrofielen (85%), afname witte bloedcellen (71%), 

vermoeidheid (61%), hypofosfatemie (61%), diarree (45%), 

hypocalcemie (45%), hypoalbuminemie (34%)22, overgeven (33%), 

hoofdpijn (25%)22, hypokalemie (25%), alanine-aminotransferase 

verhoogd (23%), huiduitslag (23%), gewichtstoename (21%)22. 

TIL infusie: vermoeidheid (54%), koorts (51%), huiduitslag (45%), 

febrile neutropenie (41%), dyspnoe (31%), misselijkheid (31%)22, 

hypocalcemie (29%)22, hypoalbuminemie (25%)22, rillingen 

(23%)22, sinus tachycardie (23%)22, diarree (21%). 

IL-2: koorts (86%), rillingen (80%), dyspneu (75%), febrile 

neutropenie (71%), hypofosfatemie (68%), vermoeidheid (63%), 

sinus tachycardie (50%), misselijkheid (46%)22, diarree (44%), 

hypotensie (41%), hypoalbuminemie (39%)22, hypocalcemie 

(36%)22, CPK verhoogd (35%), gewichtstoename (34%)22, 

huiduitslag (33%), pulmonair oedeem (31%), capillair leksyndroom 

(30%), alanine-aminotransferase verhoogd (30%), aspartaat-

aminotransferase verhoogd (30%), oedeem in ledematen (28%)22, 

hoofdpijn (24%)22, hypoxie (24%), alkalische fosfatase verhoogd 

(20%). 

Ipilimumab: Diarree 

(45%), vermoeidheid 

(45%), jeuk (42%)22, 

misselijkheid (37%), 

huiduitslag (34%), 

alanine-

aminotransferase 

verhoogd (27%), 

hoofdpijn (27%), 

colitis (24%), buikpijn 

(23%), aspartaat-

aminotransferase 

verhoogd (22%). 

 

TIL-therapie start met een ziekenhuisopname waarbij een metastase chirurgisch 

werd verwijderd voor de productie van TIL. Bij 10 van de 82 studiedeelnemers 

(12%) was de TIL productie onsuccesvol en moest een nieuwe metastase worden 

verwijderd. Bij 9 van deze 10 patiënten was de TIL productie daarna wel succesvol.  

Zeven dagen voorafgaand aan de TIL-infusie werden patiënten (opnieuw) in het 

ziekenhuis opgenomen. Ditmaal voor een behandeling met chemotherapie met als 

doel het bereiken van pancytopenie. Dit effect trad op bij alle patiënten en de 

mediane duur van dit ongunstig behandeleffect was 7 dagen (range 2 tot 58 

dagen)). Bij het merendeel werd dit effect geclassificeerd als een graad 3 (ernstig) 

of 4 (zeer ernstig) ongunstig behandeleffect.23  

Vervolgens kregen 80 van de 8424 patiënten een infusie met TIL. De meest 

voorkomende ongunstige effecten van TIL waren vermoeidheid, koorts, huiduitslag 

en (graad 3) febrile neutropenie. Na de infusie kregen patiënten intraveneus IL-2 

(max. 5 giften). Mede door de voorbehandeling met chemotherapie, kregen bijna 

alle patiënten (graad 3) neutropene koorts. Daarnaast kreeg 30% capillair 

leksyndroom en trad bij 41% hypotensie25 op. Auto-immuunreacties die bij TIL-

therapie werden waargenomen waren hypopigmentatie van de huid (n=9), uveitis 

(n=6) en gehoorverlies (n=3). Patiënten lagen 12 tot 39 dagen in het ziekenhuis 

(mediane opnameduur = 17 dagen). Van de graad ≥ 3 ongunstige behandeleffecten 

                                                                 
21 In het eindverslag staat ook dat alle patiënten alopecia als bijwerking meldde, maar dat dit niet goed genoteerd 

was in de statussen. 
22 Geen graad 3 of 4 bijwerking waargenomen. 
23 Voor de classificering werd de CTCAE versie 4.0. gebruikt. 
24 Er waren 4 patiënten die geen TIL-therapie kregen. 1 patiënt vanwege onsuccesvolle TIL productie, 1 patiënt 

vanwege snelle progressie, 1 patiënt vanwege late behandelresponse op eerdere behandeling, 1 patiënt trok zijn 

toestemming in. 
25 Bij een deel van de patiënten was bewaking op de intensive care unit nodig, als de patiënt niet goed reageerde op 

vulling met vocht. 
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trad 99% op tijdens de ziekenhuisopname en bij 72 patiënten (90%) konden deze 

ongunstige behandeleffecten op de oncologische afdeling behandeld worden. Bij 

10% was (door de behandeling met IL-2) een opname op de intensive care unit 

noodzakelijk. De mediane intensive care unit opnameduur was 4 dagen (range 1 tot 

24 dagen). Gedurende het onderzoek is – door de toegenomen kennis – het risico 

op een opname op intensive care unit mogelijk wel lager geworden (persoonlijke 

communicatie26). Bij alle patiënten was bij of kort na het ontslag uit het ziekenhuis 

herstel van het beenmerg. Wel hadden 38 patiënten nog een graad 3 of 4 ongunstig 

behandeleffect bij ontslag. Bij het deel was er echter alleen sprake van stijging van 

de leverenzymen waarvoor geen behandeling nodig was. Na de opname werden er 

nauwelijks (<1%) nieuwe ongunstige behandeleffecten gemeld. Het overgrote 

merendeel van de ongunstige behandeleffecten was tijdelijk en behandelbaar en 

beïnvloedde slechts kortdurend de kwaliteit van leven. Bij patiënten met een 

hematologische maligniteit (die meer chemotherapie hebben gehad) kan het echter 

wel een jaar duren voordat het immuunsysteem hersteld is. Verder overleed geen 

van de patiënten als gevolg van een ongunstig effect die gerelateerd was aan TIL-

therapie. 

 

In de ipilimumab-arm kregen 82 patiënten ten minste 1 van 4 geplande ipilimumab-

giften (mediaan = 3 giften). 44 patiënten (54%) stopten eerder met de 

behandeling, waarvan 59% vanwege ongunstige behandeleffecten en 32% vanwege 

snelle progressie. Alle patiënten rapporteerden een ongunstig behandeleffect en bij 

96% van de patiënten werd deze geclassificeerd als gerelateerd aan de behandeling. 

Bij 57% van de patiënten werd het ongunstig behandeleffect geclassificeerd als 

graad 3 of 4 en was er bij 27% sprake van een ernstig ongunstige effect (SAE27). 

De meest voorkomende ongunstige effecten van ipilimumab waren diarree, 

vermoeidheid en jeuk. Verder kunnen, net als bij TIL-therapie, auto-immuunreacties 

voorkomen. Het is onbekend hoeveel patiënten in het ziekenhuis opgenomen waren 

vanwege ongunstige behandeleffecten28 (en hoe lang). Het overgrote merendeel 

van de ongunstige behandeleffecten was tijdelijk en behandelbaar . Bij 

immuungemedieerde ongunstige behandeleffecten is echter wel bijna altijd een 

langdurige behandeling met immunosuppressiva noodzakelijk. Geen van de 

patiënten overleed als gevolg van een ongunstig effect. 

 

Incidentie ernstige ongunstige effecten die gerelateerd zijn aan de behandeling 

Gedurende de FU hadden respectievelijk 15% en 27% van de patiënten in de TIL-

arm en ipilimumab-arm een ernstig ongunstig effect (SAE) die gerelateerd was aan 

de behandeling (RR = 0,56; 95% BI: 0,30–1,05). Deze resultaten kunnen echter 

vertekend zijn ten gunste van TIL-therapie. Patiënten in de TIL-arm lagen namelijk 

al in het ziekenhuis voor de start van de behandeling, terwijl die niet het geval was 

voor patiënten in de ipilimumab-arm. In de TIL-arm werd daardoor een ongunstige 

behandeleffect alleen als SAE geclassificeerd als (in het ziekenhuis) een 

intraveneuze behandeling werd gegeven en/of een patiënt werd opgenomen op de 

intensive care unit, terwijl in de ipilimumab-arm ook een ongunstige behandeleffect 

die resulteerde in ziekenhuisopname als SAE werd geclassificeerd. 

 

 

 

                                                                 
26 https://www.avl.nl/alles-over-kanker/de-til-studie/#Wat. 
27 Er was sprake van een SAE bij overlijden of een levensbedreigende situatie, opname in een ziekenhuisopname of 

– als de patiënt al was opgenomen - verlenging van de ziekenhuisopname, persisterende of significant 

handicap/arbeidsongeschiktheid, aangeboren geboortedefect, Ongunstige effecten als gevolg van ziekteprogressie 

zijn niet als een SAE geclassificeerd.  
28 Op basis van het aantal patiënten met een SAE, is wel bekend dat het gaat om maximaal 27% van de patiënten 

die met ipilimumab zijn behandeld.  
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Gradeconclusie: 

Mede door het risico op vertekende resultaten, is het onzeker (bewijs van lage 

kwaliteit) of met TIL-therapie minder vaak behandeling gerelateerde SAE’s optreden 

dan met ipilimumab. 

 

Incidentie graad 3-5 ongunstige effecten die gerelateerd zijn aan de behandeling 

Gedurende de FU meldde respectievelijk 100% en 57% van de patiënten in de TIL-

arm en ipilimumab-arm een graad 3 of 4 ongunstige effect die gerelateerd was aan 

de behandeling (RR = 1,74; 95% BI: 1,44–2,09). Er traden in beide studie-armen 

geen graad 5 ongunstige effecten op die gerelateerd was aan de behandeling. 

 

Gradeconclusie: 

Waarschijnlijk (bewijs van redelijke kwaliteit) treden met TIL-therapie vaker graad 3 

en 4 ongunstige effecten op die gerelateerd zijn aan de behandeling dan met 

ipilimumab.  

 

3.5 Ervaring 

De ervaring met TIL en ipilimumab is weergegeven in tabel 3. De ervaring met TIL-

therapie is dus minder dan die met ipilimumab.  

 

Tabel 3: Ervaring met TIL vergeleken met ipilimumab 

 TIL ipilimumab 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 

100.000 voorschriften (niet-

chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische medicatie) 

x  

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 

100.000 voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

  

ruim: > 10 jaar op de markt  x 

 

3.6 Toepasbaarheid 

Er is geen samenvatting van de productkenmerken (SmPC) voor TIL, omdat dit 

middel ten tijde van de beoordeling geen marktvergunning had. Daarom heeft 

Zorginstituut Nederland hieronder alleen algemene overwegingen opgenomen die 

van invloed kunnen zijn op de toepasbaarheid van TIL t.o.v. die van ipilimumab. 

 

Algemene overwegingen 

De productie van de TIL duurt 4-6 weken duurt. De behandeling kan daardoor niet 

onmiddellijk gestart kan worden, zoals bij ipilimumab. 

 

TIL heeft op dit moment geen marktvergunning, omdat er geen verzoek voor een 

marktvergunning is ingediend bij de European Medicine Agency (EMA). De 

onderzoeksgroep heeft wel bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een 

verzoek ingediend voor een hospital exemption voor de behandeling van 50 

patiënten. Hoogstwaarschijnlijk beslist de IGJ binnenkort of een hospital exemption 

wordt verleend, oftewel voor publicatie van dit rapport. Als de IGJ het verzoek 

afwijst, dan is het voor patiënten niet (meer) mogelijk om met TIL behandeld te 

worden. Zodra de IGJ een besluit heeft genomen, zal de onderzoeksgroep hiervan 

Zorginstituut Nederland op de hoogte brengen. Het Nederlands Kankerinstituut is 

verder voornemens om - in samenwerking met het Herlev Ziekenhuis- een 

marktvergunning aan te vragen voor TIL.  
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3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van TIL en ipilimumab is weergegeven in tabel 4.  

 

Tabel 4: Gebruiksgemak van TIL vergeleken met ipilimumab 

 TIL ipilimumab 

Toedieningswijze  Intraveneus Intraveneus 

Toedieningsfrequentie  Eénmalig Elke 3 weken, maximaal 4 kuren. 

Overig Naast TIL wordt voorafgaand 

chemotherapie gegeven (gedurende 5 

dagen). Na de TIL-infusie wordt IL-2 

en filgrastim (gedurende ~5 dagen) 

gegeven. 

NVT. 

 

TIL en ipilimumab zijn beide intraveneuze behandeling die niet continue hoeven te 

worden toegediend tot ziekteprogressie optreedt.  

 

Bij TIL-therapie is een ziekenhuisopname noodzakelijk. Dit is beginsel niet 

noodzakelijk voor een behandeling met ipilimumab. 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

In de afgelopen jaren zijn meerdere behandelopties voor de behandeling van 

gemetastaseerd melanoom op de markt gekomen. Een behandeling met een PD-1-

remmer (nivolumab of pembrolizumab) is in Nederland de eerste keus voor de 

behandeling van patiënten met een inoperabel en gemetastaseerd melanoom. Bij 

circa 30% van de patiënten treedt binnen 5 jaar geen ziekteprogressie op. Bij het 

merendeel van de patiënten treedt dus wel ziekteprogressie op en deze patiënten 

zouden in aanmerking kunnen komen voor een tweedelijnsbehandeling.  

 

Ipilimumab, een monoklonaal anti-CTL4 antilichaam, liet in 2010 als eerste 

geneesmiddel een verbetering van de totale overleving zien, waarbij tot 20% van de 

behandelde patiënten langetermijnoverleving lieten zien. Met name op basis van de 

resultaten van de placebo-gecontroleerde registratiestudies heeft Zorginstituut 

Nederland in 2012 geconcludeerd dat ipilimumab (als eerstelijnsbehandeling) 

voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.  

 

In dit rapport wordt de vraag beantwoord of een behandeling met TIL voldoet aan 

de stand van de wetenschap en praktijk. Uit het literatuuronderzoek kwam één 

studie naar de relatieve effectiviteit van TIL, namelijk de internationale, open-label, 

(superioriteit) gerandomiseerd vergelijkend onderzoek dat is uitgevoerd in het kader 

van de VT.  

 

In dit onderzoek was de mediane tijd tot ziekteprogressie 7,2 maanden (95% BI: 

4,2-13,1) in TIL-arm en 3,1 maanden (95% BI: 3,0-4,3) in de ipilimumab-arm 

(HR=0,50; 95% BI: 0,35–0,72), oftewel TIL gaf een klinisch relevante verlenging 

van progressievrije overleving. Circa 25% van de patiënten lijkt langdurig baat (= 

geen progressie van de tumor na 2 jaar) te hebben bij deze behandeling t.o.v. 10% 

bij ipilimumab. Alleen, op basis van de resultaten van een (underpowered) 

tussentijdse analyse, kan nog niet geconcludeerd worden of de winst in 

progressievrije overleving ook resulteert in een overlevingswinst (op verzoek van 

Zorginstituut Nederland uitgevoerde analyse: HR=0,83; 95% BI: 0,54–1,27). 

Aangezien (nu) niet is aangetoond dat TIL t.o.v. ipilimumab resulteert in een 

klinisch relevante verlaging van de kans op overlijden, heeft TIL-therapie geen 

meerwaarde t.o.v. ipilimumab. 

 

Tegenover de mogelijk winst in progressievrije overleving staat een verhoogd risico 

op (graad 3 en 4) ongunstige behandeleffecten met TIL-therapie t.o.v. ipilimumab 

(RR=1,74; 95% BI: 1,44–2,09). Voor TIL-therapie moeten patiënten worden 

opgenomen in het ziekenhuis. De mediane opnameduur was 17 dagen (range: 12 

tot 38 dagen29) en bij 10% was een opname op de intensive care unit noodzakelijk 

(mediane opnameduur 4 dagen). Ipilimumab wordt intraveneus toegediend (3 

mg/kg) iedere 3 weken met een maximum van 4 giften, op geleide van 

bijwerkingen en behandelresponse. In de ipilimumab-arm kreeg 27% van de 

behandelde patiënten een ernstige ongunstig behandeleffect (SAE) en staakte 32% 

van de patiënten hierdoor de behandeling voortijdig. Bij beide behandelingen is het 

overgrote merendeel van de ongunstige effecten tijdelijk en behandelbaar. Maar als 

er bij de behandeling met ipilimumab immuungemedieerde ongunstige effecten 

optreden, dan is bijna altijd een langdurige behandeling met immunosuppressiva 

noodzakelijk. 

                                                                 
29 Exclusief de ziekenhuisopname voor het verwijderen van de metastase(n). 
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Op basis van de gegevens over de ongunstige behandeleffecten bij beide 

behandelingen en de kwaliteit van leven gegevens op 6 maanden lijkt de kwaliteit 

van leven bij patiënten zonder progressie vergelijkbaar tussen TIL-therapie en 

ipilimumab. 

 

4.2 Eindconclusie 

TIL-therapie voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk bij de behandeling 

van volwassen patiënten met een inoperabel en gemetastaseerd (stadium IIIC of 

IV) melanoom die eerder behandeld zijn met een PD-1-remmer en voldoen aan de 

in- en exclusiecriteria30 van het onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de VT. 

Op basis van de beschikbare gegevens heeft TIL-therapie geen aangetoonde 

meerwaarde en dus een gelijke waarde.  

                                                                 
30 Uitgezonderd het exclusiecriterium dat patiënten niet met ipilimumab behandeld mochten worden. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed en de Cochrane Library in juli 2022 

met de volgende zoektermen: melanoma AND metatstatic AND TIL. Daarbij hebben 

we search gelimiteerd tot RCT. Deze search leverde 8 artikelen op. 

 

Ook hebben we search uitgevoerd, gelimiteerd tot een klinische onderzoek, met de 

additionele zoektermen: ipilimumab of nivolumab. Deze search leverde 2 artikelen 

van niet-vergelijkende onderzoeken op. 

 

 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport tumorinfiltrerende lymfocyten voor de behandeling van volwassen patiënten met een inoperabel en gemetastaseerd (stadium IIIC of IV) melanoom die eerder behandeld zijn met een PD-

1-remmer | 14 november 2022 

 

2022027766 Pagina 28 van 35 

Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

 

Eerste 

auteur, 

jaar van 

publicatie 

Type 

onderzoek, 

bewijsklasse, 

follow-up 

duur 

Aantal 

patiënten  

Patiëntkenmerken  Interventie en 

vergelijkende 

behandeling 

Relevante 

uitkomstmaten  

Commentaar (excl. risk of 

bias) 

VT onderzoek 

(2022) 

Open-label RCT, 

Mediane FU =  

33 mnd. 

168 Stadium IIIC en IV 

melanoom 

I = TIL 

C= ipilimumab 

- PFS 

- OS 

- Kwaliteit van leven 

- Bijwerkingen 

- Ernstige bijwerkingen 

(gerelateerd aan de 

behandeling) 

Gedurende het onderzoek is de 

primaire uitkomstmaat aangepast 

van PFS op 6 maanden naar 

(overall) PFS. De analyse is 

gestart nadat de laatste patiënt 

was geïncludeerd in plaats van te 

wachten totdat deze patiënt 6 

maanden gevolgd was (vanwege 

de einddatum van het VT-traject). 

Patiënten in deze studie worden 

op dit moment nog gemonitord.  
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Labarrière et al, 2002XI In dit onderzoek werd de effectiviteit van TIL en IL-2 versus I-L2 vergeleken bij 88 patiënten met een melanoom. Reden exclusie = niet 

de goede vergelijking. 

Dudley et al, 2013XII In dit onderzoek werd de effectiviteit van niet-geselecteerde (jonge) TIL versus CD8+verrrijkte TIL vergeleken bij 69 patiënten met een 

melanoom. Reden exclusie = niet de goede vergelijking. 

Goff et al, 2016XIII In dit onderzoek werd de effectiviteit van TIL met of zonder radiatie van het (totale) lichaam vergeleken bij 101 patiënten met een 

gemetastaseerd melanoom. Reden exclusie = niet de goede vergelijking. 

Khammari et al, 2020XIV In dit onderzoek werd de effectiviteit van TIL en IL-2 vergeleken met beste ondersteunende zorg bij 49 patiënten met een stadium III 

melanoom. Reden exclusie = niet de goede vergelijking en patiëntenpopulatie. 

Saberian et al, 2021XV In dit onderzoek werd de effectiviteit van TIL met of zonder dendritische celvaccinatie vergeleken bij patiënten met een gemetastaseerd 

melanoom. Reden exclusie = niet de goede vergelijking. 

Overige artikelen betroffen studies naar andere interventies dan TIL of waren geen vergelijkend onderzoek (n = 4) 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref  Datum  Titel 

NVVHVII 10-12-2019 Richtlijn Melanoom - Adjuvante systemische behandeling na initiële behandeling 
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Bijlage 5: Beoordeling risico op bias 
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Bijlage 6: GRADE evidence profiel 

Vergelijking TIL versus ipilimumab bij volwassen patiënten met een inoperabel of gemetastaseerd (stadium IIIC of IV) melanoom. 
  

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 
Onnauwkeurigheid Andere factoren TIL ipilimumab 

Relatief 

(95% BI) 

Verschil 

(95% BI) 

Overleving (follow-up: mediaan 33 maanden)  

1   gerandomiseerde 

trials  

ernstig a niet ernstig   niet ernstig  ernstig b niet gevonden   Onbekend aantal events bij 

84 deelnemers  

Onbekend aantal events 

bij 84 deelnemers  

HR 0,83 

(0,54 tot 1,27) 

Mediane verschil in mnd =  

25,8 (18,2 – nog niet bereikt) 

versus  

18,9 (13,8-32,6) 

⨁⨁◯◯ 
LAAG 

CRUCIAAL  

Progressievrije overleving (follow-up: mediaan 33 maanden) 

1  gerandomiseerde 

trials  

ernstig c  niet ernstig  niet ernstig  niet ernstig d niet gevonden  Onbekend aantal events bij 

84 deelnemers  

Onbekend aantal events 

bij 84 deelnemers  

HR 0,50 

(0,35 tot 0,72) 

Mediane verschil in mnd =  

7,2 (4,2–13,1)  

versus  

3,1 (3,0-4,3) 

⨁⨁⨁◯ 

MIDDELMATIG 

CRUCIAAL  

Kwaliteit van leven – globale kwaliteit van leven (gemeten met de EORTC-QLQ C15PAL) 

1   gerandomiseerde 

trials  

ernstig e  niet ernstig   niet ernstig   niet ernstig  niet gevonden   24 deelnemers  

 

13 deelnemers  

 

-  0,40  

(-0,80 tot 1,61) 

⨁⨁⨁◯ 
MIDDELMATIG  

CRUCIAAL  

Kwaliteit van leven – fysiek functioneren (gemeten met de EORTC-QLQ C15PAL) 

1   gerandomiseerde 

trials  

ernstig e  niet ernstig   niet ernstig   niet ernstig  niet gevonden   24 deelnemers 

 

13 deelnemers  

 

-  -0,59  

(-2,31 tot 1,13) 

⨁⨁⨁◯ 
MIDDELMATIG  

CRUCIAAL  

Kwaliteit van leven – emotioneel functioneren (gemeten met de EORTC-QLQ C15PAL) 
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Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 
Onnauwkeurigheid Andere factoren TIL ipilimumab 

Relatief 

(95% BI) 

Verschil 

(95% BI) 

1   gerandomiseerde 

trials  

ernstig e  niet ernstig   niet ernstig   niet ernstig  niet gevonden   24 deelnemers 

 

13 deelnemers  

 

-  -0,06 

(-1,24 tot 1,12) 

⨁⨁⨁◯ 
MIDDELMATIG   

CRUCIAAL  

SAE, gerelateerd aan de behandeling 

1  gerandomiseerde 

trials  

zeer ernstig f niet ernstig niet ernstig  ernstig niet gevonden  12/80 (15%)  22/82 (27%)  RR 0,56 

(0,30 tot 1,05)  

12 minder per 100 

(van 24 minder tot 1 meer)  

⨁⨁◯◯ 
LAAG 

CRUCIAAL  

 

Graad 3-5 bijwerkingen, gerelateerd aan de behandeling 

1   gerandomiseerde 

trials  

ernstig g niet ernstig  niet ernstig   niet ernstig  niet gevonden   80/80 (100%)  47/82 (57%)  RR 1,74 

(1,44 tot 2,09)  

43 meer per 100 

(van 32 meer tot 54 meer)  

⨁⨁ ⨁◯ 

MIDDELMATIG  

CRUCIAAL  

 
BI: Betrouwbaarheidsinterval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio; SMD: Gestandaardiseerde gemiddelde verschil 
 
a. Uit de powerberekening blijkt dat 138 events noodzakelijk waren om een (verwachte) HR van ~0,67 te kunnen detecteren. Op het moment van de analyses hadden 90 van de benodigde 138 events plaats gevonden.  
b. Het 95% BI bij het relatieve risicoverschil overschrijdt de grenswaarde van 0,70.  
c. Het is een open-label studie. In het onderzoeksprotocol staat dat progressie ook bepaald zou worden door een (onafhankelijke) radioloog die geblindeerd was voor de behandeling. De resultaten van deze analyse zijnechter  niet gepresenteerd in het eindverslag of manuscript. 
d. Het 95% BI bij het relatieve risicoverschil overschrijdt de grenswaarde van 0,70. Omdat het gaat om een zeer kleine overschrijding van de klinische relevantiegrens én de kwaliteit van bewijs al is verlaagd bij risk of bias, is niet bij dit element gedowngrade. 
e. Er is een relatief hoog percentage missende data, omdat 41 % van patiënten zonder progressie in de TIL-arm en 24% in de ipilimumab-arm de vragenlijst niet hebben ingevuld.  
f. Het is een open-label studie en de definitie voor de classificatie voor een SAE verschilt tussen de TIL-arm en ipilimumab-arm. 
g. Het is een open-label studie. 
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1 Inleiding 

In het kader van de pakketbeoordeling van specialistische geneesmiddelen zal 

Zorginstituut Nederland advies uitbrengen over de verwachte kosten voor 

tumorinfiltrerende lymfocyten (TIL) voor de behandeling van volwassen patiënten 

met een inoperabel of gemetastaseerd (stadium IIIC of IV) melanoom. Per 1 juli 

2015 heeft de minister van VWS TIL tijdelijk en voorwaardelijk toegelaten tot het 

basispakket voor de behandeling van volwassen patiënten met een inoperabel of 

gemetastaseerd (stadium IIIC of IV) melanoom onder de voorwaarde dat extra 

onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit ervan. Op 1 juli 

2022 heeft de onderzoeksgroep de resultaten van de voorwaardelijke toelating (VT) 

studie ingediend bij ZonMw en Zorginstituut Nederland. De resultaten liggen ten 

grondslag aan de budgetimpactanalyse (BIA).  

 

Het doel van deze BIA is een schatting te maken van de kosten die met het gebruik 

van het middel gepaard gaan. Er wordt uitgegaan van de patiëntendoelgroep 

waarvoor Zorginstituut Nederland heeft aangegeven dat het middel een 

therapeutische gelijke waarde heeft ten opzichte van de vergelijkende behandeling. 

Indien relevant, wordt hierbij ook rekening gehouden met een eventuele 

kostenbesparing door substitutie van de huidige behandeling (in principe alleen 

geneesmiddelkosten).  

1.1 Geregistreerde indicatie 

TIL betreft een niet-geregistreerd geneesmiddel voor geavanceerde therapie (ATMP) 

en is bedoeld voor: “Volwassen patiënten met een inoperabel of gemetastaseerd 

(stadium IIIC of IV) melanoom die eerder behandeld zijn met een PD-1-remmer, 

mits wordt voldaan aan de in- en exclusiecriteria van het onderzoek dat is 

uitgevoerd in het kader van de VT.  

 

TIL heeft op dit moment geen marktvergunning, omdat er geen verzoek voor een 

marktvergunning is ingediend bij de European Medicine Agency (EMA). De 

onderzoeksgroep heeft wel bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een 

verzoek ingediend voor een hospital exemption voor de behandeling van 50 

patiënten. 

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 

In de afgelopen 10 jaar is de behandeling van een gemetastaseerd melanoom sterk 

verbeterd door het beschikbaar komen van nieuwe behandelopties (waaronder de 

eerste PD-1-remmer in 2015). De inzet en volgorde van deze behandelopties wordt 

bepaald door de omvang van het melanoom, de hoogte van het lactodehydrogenase 

(LDH) waarde en de BRAF-mutatiestatus. Een behandeling met een PD-1-remmer 

(nivolumab (Opdivo®) of pembrolizumab (Keytruda®)) is in Nederland de eerste 

keus voor de behandeling van patiënten met een inoperabel of gemetastaseerd 

melanoom, omdat deze middelen een hogere responsekans en minder toxiciteit 

geven dan ipilimumab. Echter, voor patiënten met asymptomatische 

hersenmetastasen, levermetastasen, hoog LDH, maar geen BRAF mutatie, is sinds 

2016 de combinatie therapie met ipilimumab en nivolumab een optie als eerstelijns 

behandeling van stadium IIIC/IV melanoom.[1] Hoewel een deel van de patiënten 

hier (langdurig) baat bij heeft, zal een overgroot deel van de patiënten op den duur 

ziekteprogressie vertonen. Voor deze patiënten zijn de volgende behandelopties 

beschikbaar: ipilimumab (Yervoy®), de combinatie van ipilimumab plus nivolumab 

(Yervoy® en Opdivo®), beste ondersteunende zorg of – indien er sprake is van een 
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BRAF-gemuteerd melanoom - BRAF-MEK-remmers. In de behandelrichtlijn staat niet 

beschreven welke behandeling de voorkeursbehandeling is na “falen” van een PD-1-

remmer.[2]  

 

Naar verwachting zal TIL met name (gedeeltelijk) in de plaats komen van de 

behandeling met ipilimumab of de combinatiebehandeling ipilimumab plus 

nivolumab. Dit komt naar voren in een reactie van de beroepsgroep waarin 

schattingen van patiënten aantallen worden genoemd.   

 

In het farmacotherapeutisch rapport wordt geconcludeerd dat TIL voldoet aan de 

stand van de wetenschap en praktijk. Op basis van de beschikbare data heeft TIL-

therapie geen aangetoonde meerwaarde en dus een gelijke waarde met ipilimumab. 
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2 Uitgangspunten 

 

2.1 Aantal patiënten 

In 2019 was de 5-jaars prevalentie van melanoom 28.557 en de incidentie 7.072 

per jaar. De laatste jaren is de incidentie gestegen, van 6.009 patiënten in 2015 tot 

7.072 patiënten in 2019.[3] De jaarlijkse groei in incidente patiënten is 4,4%. Deze 

toename wordt mogelijk veroorzaakt door overdadige en intermitterende 

blootstelling aan zonlicht in de jeugd bij personen met een blanke huid en mogelijk 

door andere bronnen van UV straling, zoals via de zonnebank of hoogtezon. In 2019 

stierven er 751 patiënten aan melanoom.[3] Bovenstaande getallen betreffen alle 

stadia van melanoom. Volgens het rapport van het IKNL Huidkanker in Nederland 

(2019) wordt 4,1% en 3,1% van de patiënten gediagnosticeerd met stadium IIIC 

melanoom of stadium IV melanoom, respectievelijk.[4]  

 

De standaard eerstelijnsbehandeling voor patiënten gediagnosticeerd met stadium 

IIIC melanoom of stadium IV melanoom betreft een PD-1-remmer. Hierna zijn er 

verschillende behandelopties beschikbaar. Zoals in de inleiding reeds staat 

aangegeven is de verwachting dat TIL met name in de plaats zal komen van 

ipilimumab of ipilimumab in combinatie met nivolumab. 

 

De beroepsgroep heeft cijfers aangeleverd over het aantal patiënten dat ipilimumab 

of ipilimumab plus nivolumab krijgt voorgeschreven als tweedelijnsbehandeling. In 

2018 waren dit 133 patiënten (34 monotherapie en 99 combinatietherapie) en in 

2019 114 patiënten (33 monotherapie en 81 combinatietherapie). Meer actuele 

(volledige) gegevens zijn nog niet beschikbaar. Voor de behandeling met TIL gelden 

enkele specifieke criteria. Patiënten moeten bijvoorbeeld ten minste 2 meetbare 

laesies hebben waarvan 1 laesie met een doorsnede van ten minste 2-3 cm die 

operatief verwijderd kon worden. Verder zal TIL niet ingezet worden bij patiënten 

met relevante cardiale of pulmonale comorbiditeit; patiënten die ouder dan 75 zijn 

en patiënten met >2 hersenmetastasen. De beroepsgroep verwacht dat het in totaal 

gaat om maximaal 100 patiënten per jaar die in aanmerking komen voor TIL.  

 

Omdat Zorginstituut Nederland TIL gelijkwaardig acht ten opzichte van de 

vergelijkende behandeling, wordt er in deze BIA vanuit gegaan dat de helft van deze 

100 patiënten straks met TIL behandeld zal worden en de andere helft met 

ipilimumab, eventueel in combinatie met nivolumab.  

 

Uit de cijfers hierboven blijkt dat ongeveer een kwart van de patiënten in de tweede 

lijn ipilimumab monotherapie krijgt en de rest de combinatiebehandeling ipilimumab 

plus nivolumab. Van deze verdeling wordt uitgegaan bij het berekenen van 

substitutie.  

 

Tot slot kan nog opgemerkt worden dat 1) er momenteel een hospital exemption 

wordt aangevraagd voor de behandeling van 50 patiënten; en 2) er de afgelopen 

jaren gemiddeld 36 patiënten per jaar zijn geïncludeerd in het VT traject. Tezamen 

genomen lijkt een aantal van 50 patiënten per jaar een realistische schatting te 

zijn.   
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Indicatieverbreding/off-label gebruik  

Op dit moment wordt TIL alleen in onderzoeksverband toegepast voor de 

behandeling van melanoom en niet kleincellig longcarcinoom. Vanwege de hospital 

exemption zal er naar verwachting geen off-label gebruik plaats vinden.  

2.2 Substitutie  

In deze BIA wordt rekening gehouden met substitutie van ipilimumab (25%) en de 

combinatiebehandeling ipilimumab plus nivolumab (75%). 

2.3 Kosten per patiënt  

TIL 

Sinds 2011 wordt TIL therapie toegepast in klinische onderzoeken in het Nederlands 

Kanker Instituut (NKI). TIL is ontwikkeld binnen het NKI en er is nog geen 

apotheekinkoopprijs (AIP) bekend. In de kosteneffectiviteitsanalyse (nog niet 

gepubliceerd) in de VT studie werd gebruik gemaakt van een top-down activity-

based costing (ABC) benadering.[5] De kosten voor TIL kunnen worden opgedeeld in 

drie categorieën: 

 

-  TIL isolatie, bestaande uit: 

o Operatie om tumor te verwijderen 

o Opname in ziekenhuis 

o Telefonisch consult 

-  TIL productie, bestaande uit: 

o Personeel 

o Materiaal 

o Instrumentaria 

o Ruimte  

-  TIL infusie, bestaande uit: 

o Ziekenhuisopname 

o Medicatie 

o Labonderzoeken 

o Bloedproducten 

o Consulten 

o Andere typen zorg  

 

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de standaard aanpak die Zorginstituut 

Nederland hanteert voor BIA’s is gekozen om te rekenen met: 

1 De kosten van TIL productie. Deze kosten worden gezien als een benadering 

van de AIP: de kosten die de registratiehouder/producent vraagt voor het 

beschikbaar stellen van een behandeling. 

2 De kosten voor medicatie rond TIL infusie.  

 

In totaal komen de kosten voor TIL daarmee op €61.969,72 (productie) + 

€11.183,39 (medicatie rondom TIL infusie) = €73.153,11 (excl. BTW).   

 

Monotherapie ipilimumab  

De AIP (exclusief BTW) voor ipilimumab voor een flacon van 10 ml met een sterkte 

van 5 mg/ml is €3.242,02 en voor een flacon van 40 ml met een sterkte van 5 

mg/ml is de AIP €12.968,09.[6] Ipilimumab wordt voor maximaal 4 cycli toegediend 

waarbij de dosering afhankelijk is van het gewicht (3 mg/kg).[2] In de TIL studie 

werden er gemiddeld 3 cycli ipilimumab toegediend.[5] In de TIL studie werd een 

gemiddeld gewicht gemeten van 86,5 kg. Per toediening is er gemiddeld 86,5 x 3 

mg = 259,5 mg nodig. Hiervoor is 1 grote flacon nodig en 2 kleine flacons. De 

kosten hiervoor bedragen: €12.968,09 + 2 x €3.242,02 =  €19.452,13. Voor 3 cycli 
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komen de behandelkosten op €58.356,40.  

 

Combinatietherapie ipilimumab plus nivolumab 

Om de kosten van deze behandeling te berekenen moet er een aanname gedaan 

worden over de gemiddelde behandelduur. In de TIL studie werd uitgegaan van 4 

cycli behandelen met zowel ipilimumab plus nivolumab, gevolgd door nivolumab 

monotherapie. Dit betrof echter een latere lijn dan de tweede lijn die hier relevant 

is. Omdat nauwkeurigere schattingen echter ontbreken, wordt hier toch uitgegaan 

van de TIL studie. 

 

Hierboven is reeds berekend wat één cyclus behandelen met ipilimumab kost: 

€19.452,13. Voor 4 cycli is dit: €77.808,53. De AIP voor nivolumab voor een flacon 

van 4 ml met een sterkte van 10 mg/ml is €401,74 en voor een flacon van 10 ml 

met een sterkte van 10 mg/ml is de AIP €1.004,36. De aanbevolen dosering 

nivolumab bedraagt de eerste 4 cycli 1 mg/kg. Een gemiddelde patiënt (gebaseerd 

op 85,5 kg) heeft dus afgerond 86 mg nodig, waarvoor een flacon van 10ml nodig is 

à €1.004,36. Na deze 4 cycli wordt er vervolgd met nivolumab monotherapie 240 

mg elke twee weken. Per cyclus worden 2 flacons van 10 ml gebruikt en 1 flacon 

van 4 ml, de kosten komen op €2.410,45 per cyclus en op €14.462,72 voor 6 cycli. 

De totale combinatiebehandeling kost daarmee: €77.808,53 + 4 x €1.004,36 + 

€14.462,72 = €96.288,68. 

 

In deze BIA wordt ervan uitgegaan dat 25% van de patiënten ipilimumab 

monotherapie krijgen en de overige 75% de combinatiebehandeling. Op basis van 

deze percentages kan het gewogen gemiddelde berekend worden van €86.805,61 

per patiënt.   

 

Zorginstituut Nederland merkt hierbij op dat de kosten voor behandeling met 

nivolumab in de toekomst mogelijk lager zullen uitvallen. Er wordt namelijk door de 

beroepsgroep nagedacht over nieuwe doseringsadviezen waarbij uiteindelijk minder 

nivolumab wordt toegediend. Het is nog niet duidelijk hoe deze adviezen er precies 

uit gaan zien en hoe deze uiteindelijk in de praktijk geïmplementeerd zullen worden. 

In deze BIA wordt daarom geen rekening gehouden met deze nieuwe adviezen.  

 

Therapietrouw 

Er wordt aangenomen dat de therapietrouw 100% is.  

2.4 Aannames 

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 

• TIL zal in de plaats komen van de behandeling met ipilimumab of de 

combinatiebehandeling ipilimumab plus nivolumab; de verhouding is hier 25% 

vs. 75%. 

• Ieder jaar worden er 50 patiënten met TIL behandeld, er wordt geen rekening 

gehouden met een geleidelijke marktpenetratie omdat TIL reeds toegepast 

wordt. 

• Therapietrouw is 100%. 

• Kosten voor TIL bestaan uit kosten voor productie en aanvullende 

geneesmiddelkosten rondom infusie en follow-up en komen per patiënt per uit 

op €73.153,11.  

• Gemiddeld gewicht van een patiënt is 86,5 kg.  

• Kosten voor ipilimumab monotherapie per patiënt bedragen €58.356,40; de 

combinatiebehandeling met nivolumab kost €96.288,68. 
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3 Budgetimpactanalyse 

In tabel 1 staat een overzicht van de totale budgetimpact wanneer TIL aan het 

bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de indicatie volwassen 

patiënten met een inoperabel of gemetastaseerd (stadium IIIC of IV) melanoom. 

Voor TIL zijn hier de productiekosten en de geneesmiddelkosten rondom de infusie 

en follow-up meegenomen. Voor ipilimumab en nivolumab wordt gerekend met de 

AIP van beide middelen. Mogelijke extra kosten of besparingen ten laste van het 

bredere gezondheidsbudget zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.   

 

Tabel 1: Raming van de totale kosten van de toevoeging van TIL aan het 

behandelarsenaal voor volwassen patiënten met een inoperabel of gemetastaseerd 

(stadium IIIC of IV) melanoom. 

 
  

TIL substitutie ipilimumab +/- 
nivolumab 

  

 jaar aantal 
patiënten 

kosten per 
patiënt 

totaal  kosten per 
patiënt 

totaal  Totale 
besparingen 

1  50  € 73.153  € 3.657.656 € 86.806  € 4.340.281 € 682.625 

2  50  € 73.153  € 3.657.656 € 86.806  € 4.340.281 € 682.625 

3  50  € 73.153  € 3.657.656 € 86.806  € 4.340.281 € 682.625 

 

Zorginstituut Nederland vindt het belangrijk om op te merken dat er naast 

bovengenoemde productiekosten en geneesmiddelkosten rondom de TIL infusie en 

follow-up, aanvullende medische kosten verbonden zijn aan de behandeling met 

TIL. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het operatief verwijderen van een (deel van) 

de tumor en de screeningsfase voorafgaand aan het hele proces.  

 

Het is niet gebruikelijk om deze in de berekeningen mee te nemen maar vermelding 

is op zijn plaats omdat de aanvullende medische kosten voor TIL substantieel zijn 

t.o.v. de geneesmiddelkosten en t.o.v. de vergelijkende behandeling. Naast de 

hierboven genoemde kosten van €73.153 gaat het om nog ruim €32.000 aan 

aanvullende kosten.  

Ook bij de behandeling met ipilimumab en nivolumab zijn extra kosten van 

toepassing, bijvoorbeeld rondom de toediening in het ziekenhuis. Deze kosten 

komen op gemiddeld circa €200 à €300 per toediening.  

 

De hoogte van de precieze besparing is onzeker omdat er diverse aannames zijn 

gedaan bij de berekening. Wanneer TIL in de praktijk met name ipilimumab 

monotherapie zal substitueren (en niet de combinatiebehandeling), dan zal er 

sprake zijn van meerkosten van ongeveer €0,7 miljoen in plaats van besparingen. 
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4 Conclusie 

Toepassing van TIL bij de behandeling van volwassen patiënten met een inoperabel 

of gemetastaseerd (stadium IIIC of IV) melanoom zal gepaard gaan met 

besparingen die geraamd worden op ongeveer €0,7 miljoen in het derde jaar na 

opname in het pakket. Het gaat hierbij om jaarlijks 50 patiënten. De kosten per 

patiënt voor TIL behandeling zijn €73.153,11. Dit betreft alleen de kosten van TIL 

productie en de geneesmiddelkosten rondom de infusie en follow-up.   

 

De berekeningen gaan gepaard met verschillende onzekerheden: 

• Er bestaat onzekerheid over het aantal patiënten dat met TIL behandeld zal 

worden. Er is nu een hospital exemption aangevraagd voor 50 patiënten. Dit 

betekent dat er in de eerste fase niet meer dan deze 50 patiënten behandeld 

zullen worden. Mogelijk worden er meer verzoeken ingediend voor nieuwe 

hospital exemptions door andere productiefaciliteiten.  

• Er bestaat ook onzekerheid over welke patiënten met TIL behandeld zullen 

worden. Er is nu alleen gerekend met substitutie van ipilimumab en ipilimumab 

plus nivolumab. Het valt niet uit te sluiten dat er ook substitutie plaats zal 

vinden van andere behandelingen, of juist alleen van ipilimumab. Wanneer TIL 

alleen ipilimumab zou vervangen, dan zou er juist sprake zijn van meerkosten 

in plaats van besparingen.  

 

Tot slot kan opgemerkt worden dat de behandeling met TIL gepaard gaat met 

overige medische zorgkosten die buiten het farmaciebudget vallen; zoals het 

operatief verwijderen van (een deel van) de tumor. Ook bij de behandeling met 

ipilimumab +/- nivolumab zijn aanvullende kosten van toepassing, maar deze liggen 

een stuk lager dan bij TIL. De totale zorgkosten van TIL zullen daarmee hoger 

uitvallen dan in deze BIA berekend is.  

 

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 

vergadering van 14 november 2022. 
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