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PLAATSBEPALING RICHTLIJNCOMMISSIE

De opties voor eerstelijns
behandeling bij
gemetastaseerd RCC
In dit nummer van Medische Oncologie publi
ceert de NVMO-commissie BOM twee adviezen
die betrekking hebben op de eerstelijnsbehande
ling van patiënten met een gemetastaseerd helder
cellig niercelcarcinoom (RCC): één over de combi
natie lenvatinib plus pembrolizumab1 en één over
de combinatie cabozantinib plus nivolumab2.
De richtlijncommissie Niercelcarcinoom zet beide
adviezen in perspectief en vraagt verder aandacht
voor de financiële toxiciteit van de behandelopties.
Naar aanleiding van de adviezen van de commissie BOM over
respectievelijk de combinatie pembrolizumab plus axitinib en de
combinatie avelumab plus axitinib publiceerde de richtlijn
commissie eerder in maart 2020 in Medische Oncologie een
beschouwing over de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd
heldercellig RCC3. Het recente verschijnen van de twee genoemde
nieuwe adviezen voor dezelfde indicatie en het toenemend aan
tal behandelingsmogelijkheden is aanleiding voor de commissie
om ook deze nieuwe adviezen in perspectief te plaatsen.

Andere relevante aandachtspunten

De door de commissie BOM in dit nummer gepresenteerde
medisch-inhoudelijke beoordelingen van de combinaties van
lenvatinib plus pembrolizumab en cabozantinib plus nivolumab
spreken voor zich. Het is van belang om daarnaast stil te staan
bij een aantal andere relevante aspecten van deze middelen.
•D
 e studies zijn uitgevoerd bij patiënten met een indicatie om
te starten met sunitinib. Oftewel: er was geen reden (meer)
om waakzaam te wachten. Dit gaat ook op voor patiënten in
de studies met beide nieuwe combinaties.
• De rol van TKI-monotherapie in de subgroep patiënten met een
goede prognose volgens de risicoscore van het International
Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium (IMDC)
blijft onverminderd valide. De registratie van de nieuwe combi
naties behelst weliswaar ook de subgroep patiënten met een

goede prognose, maar de daadwerkelijk gunstige effecten
waarop de registratie plaats heeft gevonden worden voorname
lijk behaald in de subgroepen patiënten met een intermediaire
of slechte prognose volgens de IMDC-risicoscore. Dit gegeven
wordt onderbouwd door de follow-updata over de lange termijn
van de KEYNOTE-426-studie4, waar het overlevingsvoordeel
alleen gezien werd in de subgroepen met een intermediaire of
slechte prognose en niet in de subgroep met een goede
prognose volgens de IMDC-risicoscore. De complexiteit van
de weging van de subgroepen is wel toegenomen, getuige de
neiging in internationale richtlijnen om meer en meer ook de
combinatietherapie te positioneren bij de subgroep met een
goede prognose volgens de IMDC-risicoscore.
• Tegelijk wordt ook een tegenovergestelde beweging in de
dagelijkse praktijk gemerkt, waarbij zorgverzekeraars helaas
niet altijd bereid zijn om combinatietherapie te vergoeden bij
patiënten met een formeel goede prognose volgens de IMDCrisicoscore, terwijl er tumorkenmerken aanwezig kunnen zijn
die dusdanig bedreigend zijn dat het biologisch gedrag meer
kenmerken heeft van een profiel van patiënten met een inter
mediaire of slechte prognose volgens de IMDC-risicoscore.
• Het laatste belangrijk punt is de ernstige financiële toxiciteit die
de combinaties met zich meebrengen. Hier is, ondanks toe
nemende concurrentie op deze indicatie, helaas niet de gewenste
vooruitgang, maar zelfs verdere achteruitgang te betreuren.
Beide nieuwe combinaties hebben een tarief gekregen dat in
de hedendaagse gezondheidszorg goedbeschouwd niet meer
goed te verantwoorden is (zie tabel). Tevens dient te worden
opgemerkt dat het patent van sunitinib (de controlearm)
sinds de vorige plaatsbepaling inmiddels is verlopen.

Hoe een keuze te maken?

Gegeven dat er een indicatie voor combinatietherapie is vast
gesteld, hoe dan een keuze uit de vijf verschillende opties te
maken? De data komen uit de registratiestudies met allemaal
dezelfde controle-arm, maar de populaties verschillen wel
degelijk. Resultaten van vergelijkende studies komen (voorlopig)
niet beschikbaar, dus we zullen het moeten doen met de
Ò
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DIRECTE MEDICATIEKOSTEN BIJ EERSTELIJNSBEHANDELING RCC
Avelumab + axitinib

Pembrolizumab + axitinib

Dosering

Avelumab 800 mg iedere 2 weken
+ axitinib 2 x 5 mg per dag

Pembrolizumab 200 mg iedere 3 weken
(of 400 mg iedere 6 weken)
+ axitinib 2 x 5 mg per dag

Lijstprijs flacons (inhoud)

Avelumab (200 mg): € 690,42

Pembrolizumab (100 mg): € 2.624,38

Lijstprijs per tablet

Axitinib 5 mg: € 63,10

Axitinib 5 mg: € 63,10

Behandelduur/ infusies

Aanname bij 12 maanden
26 infusies avelumab
+ 2 x 365 tabletten axitinib

Aanname bij 12 maanden
17,3 infusies pembrolizumab 200 mg
+ 2 x 365 tabletten axitinib

Benodigde hoeveelheid per
toediening c.q. DDD

4 x flacon avelumab (200 mg)
+ 2 x 5 mg axitinib

2 x flacon pembrolizumab (100 mg)
+ 2 x 5 mg axitinib

Totale geneesmiddelkosten per
toediening c.q. DDD

Avelumab € 2.762 + axitinib € 126,20

Pembrolizumab € 5.249 + axitinib € 126,20

Totale geneesmiddelkosten

€ 117.875
(avelumab € 71.812 + axitinib € 46.063)

€ 136.867
(pembrolizumab € 90.804 + axitinib € 46.063)

huidige gegevens die langzaam verder rijpen en veelal gebruikt
zullen worden in verschillende meta(netwerk)analyses.
Hoe de combinaties zich onderling verhouden met betrekking
tot zowel de gunstige effecten (effect op progressievrije over
leving, totale overleving, hazard ratio en kans op complete
remissie) als de ongunstige effecten (toxiciteit), zal steeds een
afgeleide maat zijn. Verder spelen ander factoren een rol, zoals
werkingsmechanisme, toedieningswijze alsook opties voor
tweedelijns- en derdelijnsbehandeling.
In de afgelopen jaren is de Medisch-inhoudelijke Standpunt-groep
(MIS-groep) van de multidisciplinaire Dutch Renal Cancer Group,
kortweg DRCG (voorheen bekend als WIN-O), bezig geweest met
het maken van afwegingen met betrekking tot het optimaliseren
van behandelkeuzes alsook het reduceren van praktijkvariatie.
Behandelaren van niercelcarcinoompatiënten komen in DRCG-

verband circa vier keer per jaar bij elkaar om, binnen de context
van richtlijnen en adviezen van de commissie BOM, te komen
tot inhoudelijke discussie en zodoende helderheid te scheppen in
dilemma’s op de werkvloer die door de verschillende mogelijk
heden kunnen ontstaan. De beschikbaarheid van de twee nieuwe
combinaties zal zeer waarschijnlijk in DRCG-verband worden
besproken. Het lijkt echter nu al duidelijk dat het niet eenvoudig
zal zijn om tot een eenduidig advies te komen. De mogelijkheden
voor tweedelijnsbehandeling en de prijsstelling zouden uit
eindelijk in belangrijke mate kunnen doorwegen bij het maken
van een keuze voor eerstelijns combinatiebehandeling.
Wij willen dan ook opnieuw aan alle stakeholders een dringende
oproep doen om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor
het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg voor niercel
carcinoompatiënten. Ñ
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• Prof. dr. A. Bex, uroloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam (voorzitter richtlijncommissie Niercelcarcinoom
en bestuurslid Dutch Renal Cancer Group)
• Dr. A.P. Hamberg, internist-oncoloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam en Schiedam (afgevaardigde
namens NVMO en voorzitter Dutch Renal Cancer Group)
• Dr. J.V. van Thienen, internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam (afgevaardigde namens NVMO)
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Ipilimumab + nivolumab

Nivolumab + cabozantinib

Pembrolizumab + lenvatinib

Fase 1: Nivolumab 3 mg/kg + ipilimumab
1 mg/kg iedere 3 weken (4 cycli)
Fase 2: nivolumab 240 mg/480 mg om de
2 tot 4 weken

Nivolumab 240 mg/480 mg om de
2 tot 4 weken
+ cabozantinib 40 mg per dag

Pembrolizumab 200 mg iedere 3 weken
(of 400 mg iedere 6 weken)
+ lenvatinib 2 x 10 mg per dag

Nivolumab (40 mg): € 405,03
Nivolumab (100 mg): € 1.012,56
Nivolumab (120 mg): € 1.215,09
Nivolumab (240 mg): € 2.430,15
Ipilimumab (50 mg): € 3.268,50
Ipilimumab (200 mg) € 13.074,00

Nivolumab (40 mg): € 405,03
Nivolumab (100 mg): € 1.012,56
Nivolumab (120 mg): € 1.215,09
Nivolumab (240 mg): € 2.430,15

Pembrolizumab (100 mg): € 2.624,38

Cabozantinib 40 mg: € 195,81

Lenvatinib 10 mg: € 59,34

Aanname bij 12 maanden
Fase 1: 2 maanden 4 infusies nivolumab
+ 4 infusies ipilimumab
Fase 2: 10 maanden 8 infusies nivolumab
480 mg*

Aanname bij 12 maanden
13 infusies nivolumab 480 mg
+ 365 tabletten cabozantinib

Aanname bij 12 maanden
17,3 infusies pembrolizumab 200 mg
+ 2 x 365 tabletten lenvatinib

Fase 1:
2 x flacon ipilimumab (50 mg)**
Man: 1 x flacon nivolumab (100 mg)
+ 4 x flacon nivolumab (40 mg)**
Vrouw: 1 x flacon nivolumab (100 mg)
+ 3 x flacon nivolumab (40 mg)**
Fase 2:
1 x flacon nivolumab (240 mg) / 2 x flacon
nivolumab (240 mg)

2 x flacon nivolumab (240 mg) + 1 x 40 mg
cabozantinib

2 x flacon pembrolizumab (100 mg)
+ 2 x 10 mg lenvatinib

Fase 1: nivolumab € 2.501 + ipilimumab € 6.537 Nivolumab (480 mg) € 4.860
Fase 2: nivolumab € 4.860
+ cabozantinib € 195,81

Pembrolizumab € 5.249 + lenvatinib € 118,68

€ 75.036
(nivolumab € 48.888 + ipilimumab € 26.148)

€ 134.122
(pembrolizumab € 90.804 + lenvatinib € 43.318)

€ 134.650
(nivolumab € 63.180 + cabozantinib € 71.470)

* Voor de monotherapiefase dient de eerste dosis nivolumab te worden toe
gediend; 3 weken na de laatste toediening van de combinatie nivolumab en
ipilimumab als er 240 mg iedere 2 weken wordt gebruikt; of 6 weken na de
laatste toediening van de combinatie nivolumab en ipilimumab als er 480 mg
iedere 4 weken wordt gebruikt (alleen RCC).
** N
 ederlandse mannen wegen gemiddeld 84,9 kg en Nederlandse vrouwen
gemiddeld 71,2 kg. De benodigde hoeveelheid van ipilimumab en nivolumab
(tijdens fase 1) wordt apart voor mannen en vrouwen berekend. Om vervol
gens een gewogen gemiddelde prijs per geneesmiddel te berekenen, wordt
er uitgegaan van de verdeling tussen mannen en vrouwen binnen RCC
(67,6 procent man). Bron: Pakketadvies sluisgeneesmiddelen ipilimumab in
combinatie met nivolumab bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderd
niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig risicoprofiel bij volwassenen,
29 mei 2019.
Bron: deze tabel is samengesteld op basis van informatie uit Z-index van februari 2022.
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