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Betaalbaarheid nodig voor beschikbaarheid 
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Herceptin® 2004 



Dure kankergeneesmiddelen 

“De Signaleringscommissie Kanker (SCK) van KWF 

Kankerbestrijding maakt zich echter zorgen over de 

toegankelijkheid van dure oncolytica in de nabije 

toekomst.” 

 

Zorgen toegankelijkheid 

KWF, 2015 

NZa, 2015 



Uitgaven aan Dure Geneesmiddeln blijven stijgen 

Bron: NZa Monitor 
DGM 2016 

Ruim 100 miljoen euro per jaar groei 



Rituximab en trastuzumab in Nld (2016) 

Geneesmiddel
Aantal
Declaraties

Bedrag ZVW
(x €1.000)

Aantal
patiënten

Aantal
Instellingen

Rituximab 33.789 € 62.904 7.416 83

Geneesmiddel
Aantal
Declaraties

Bedrag ZVW
(x €1.000)

Aantal
patiënten

Aantal
Instellingen

Trastuzumab 43.390 € 77.133 4.298 80

Bron: Vektis 



Biosimilars 

•  Vergelijkbare effectiviteit en veiligheid 

   als het referentieproduct 

 
Uitgaven 2016 Nld 

 Rituximab   € 63 miljoen 

 Trastuzumab   € 77 miljoen 

 

 
50% korting = - € 70 miljoen per jaar 

bijdrage aan betaalbaarheid 



Tijdslijn introductie 

1998 2015 2017 2016 2014 

Herceptin 
iv  

Intraveneus, biosimilars 

2000 2013 2018 

Mabthera 
iv  

biosimilars 



Tijdslijn introductie 

1998 2015 2017 2016 2014 

Herceptin 
iv  

Mabthera 
sc  

Intraveneus, subcutaan, biosimilars 

2000 2013 2018 

Mabthera 
iv  

Herceptin 
sc  biosimilars 



Rituximab en trastuzumab 

Mabthera Truxima Rixathon Mabthera
intraveneus intraveneus intraveneus subcutaan
Roche Celltrion Sandoz Roche
1998 feb-17 jun-17 2014

NHL:	mono	>2L	III-IV	FL NHL:	mono	>2L	III-IV	FL NHL:	mono	>2L	III-IV	FL x
NHL:	combi	1L	III-IV	FL NHL:	combi	1L	III-IV	FL NHL:	combi	1L	III-IV	FL NHL:	combi	1L	III-IV	FL
NHL:	onderhoud	FL NHL:	onderhoud	FL NHL:	onderhoud	FL NHL:	onderhoud	FL
NHL:	DLBCL NHL:	DLBCL NHL:	DLBCL NHL:	DLBCL
CLL	 CLL	 CLL	 x
RA RA RA x
granulomatose granulomatose granulomatose x

Herceptin Ontruzant Herceptin
intraveneus intraveneus subcutaan
Roche Mundipharma	/	Samsung	 Roche
2000 nov-17 2013

vroeg	mammacarcinoom vroeg	mammacarcinoom vroeg	mammacarcinoom
gemetastaseerd	mammacarcinoom gemetastaseerd	mammacarcinoom gemetastaseerd	mammacarcinoom
gemetastaseerd	maagcarcinoom gemetastaseerd	maagcarcinoom x



Intraveneus vs subcutaan 

subcutaan heeft kortere infusieduur (m.n. rtx) 

 	 rituximab	 trastuzumab	

 	 intraveneus	 subcutaan	 intraveneus	 subcutaan	
 	  	  	  	

infusieduur 1e keer	 3-4 uur	 idem	 90 min	 2-5 min	

infusieduur vervolg	
2-4 uur	 5 min	 30 min	 2-5 min	

observatie	
 	 min 15 min	  	

toedienfreqentie	
1x/3 wkn tot 

1x/3mnd	 idem	  1x/3 weken	 idem	

 	  	  	 of 1x/week	  	



Keuze intraveneus/subcutaan 

•  Gemak 

•  Patiëntenvoorkeur 

•  Personeel op de dagbehandeling (nursing time) 

•  Behandeltijd op de dagbehandeling (stoeltijd) 

•  Al dan niet in combinatie met andere medicatie 

•  Kosten (biosimilar) 

•  Thuisbehandeling 

 

Overwegingen 



Thuistoediening 

Kan voor zowel sc als iv behandelingen 

•  Patiënt 

–  Hoeft niet te reizen, privacy 

–  Nadelen: contact, voorkeur  

•  Organisatie 

–  Ontlasten dagbehandeling 

–  Verpleegkundige zorg thuis 

–  Contact met zorgverlener(s) ziekenhuis 

•  Kosten 

- Businesscase multifactorieel 



Aandeel subcutaan laag 

Declaraties Menzis iv en sc rituximab 

Declaraties 
Menzis 



Gebruik van subcutaan rituximab in 2017 

Praktijkvariatie 



Kosten geneesmiddel subcutaan vs intraveneus? 

Obv AIP: subcutaan duurder dan intraveneus 

Rituximab 
•  FL 1L.: 375 mg/m2 lich.oppervlak (iv) of 1400mg (sc) 1x per 3 weken, 8 kuren  

•  Iv = € 12.050 - € 14.310 (1,6-1,9 m2) 
•  Sc = € 15.451 

Trastuzumab 
•  Gemet. borstkanker.: oplaaddosis 8 mg/kg lich.gewicht, gevolgd door 6 mg/kg 
lich.gewicht (iv) of 600mg (sc) elke 3 weken 

•  Iv = € 21.157 - € 28.512 (70-84 kg) 
•  Sc = € 34.215 

 



Menzis-data: kosten rtx/pt/jr, hematologie  

Rituximab subcutaan duurder dan intraveneus 
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Subcutaan lagere toedienkosten dan intraveneus 

Kostenvergelijk iv en sc rituximab en trastuzumab 

Bron: Franken, 
iMTA, 2017 



Bij sc en iv wordt dezelfde DOT gedeclareerd 

Geen verschil in uitgaven zorgverzekeraar 



Kostenvergelijk iv en sc rituximab en trastuzumab 

Bron: Franken, 
iMTA, 2017 

Aanname = i.v. door biosimilar 50% goedkoper… 



Kostenvergelijk iv en sc rituximab en trastuzumab 

..dan intraveneus > €700 goedkoper per toediening 

€827 €936 

€994 €1200 - €734 - €768 

Bron: Franken, 
iMTA, 2017 



Conclusie 

•  Keuze voor thuisbehandeling ≠ keuze iv of sc 
•  Keuze subcutaan vs intraveneus 

– Situatie patiënt 
– Situatie ziekenhuis 
– Maatschappelijke kosten 

•  Geneesmiddelkosten veel groter dan toedienkosten 
•  Met biosimilars forse besparingen mogelijk 
•  Kostenbesparing: intraveneus (biosimilar)  
 

Komst biosimilar beïnvloedt keuze iv / sc 



Betaalbaarheid 
is een gezamenlijk belang 

en een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 



Eigendomsrecht en geheimhouding 
Deze presentatie is eigendom van Stichting Menzis Beheer (hierna te noemen: Menzis), bevat bedrijfsinformatie van Menzis en is vertrouwelijk. 
Het is niet toegestaan deze presentatie of de daarin vervatte informatie te (laten) vermenigvuldigen en/of openbaar te (laten) maken, in welke 
vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Menzis. Ook voor onderdelen waarvan auteursrechten bij derden berusten 
geldt dat verdere vermenigvuldiging en/of openbaarmaking niet is toegestaan. Menzis behoudt zich alle (intellectuele eigendoms)rechten voor. 
De informatie mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld, waarbij in het bijzonder geldt dat het 
gebruik in relatie met branchegenoten uitdrukkelijk is uitgesloten. 

Dank voor uw aandacht 
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Lonneke Timmers 
@ timmers.l@menzis.nl 
 


