Utrecht 16 augustus 2016
Informatie Opdivo® (nivolumab)
B-MS heeft voor nivolumab een uitgebreid onderzoeksprogramma, waarin de werkzaamheid en
veiligheid van nivolumab bij verschillende indicaties worden onderzocht. Op basis van een deel
van deze onderzoeken, is nivolumab inmiddels voor verschillende indicaties geregistreerd
(handelsvergunning verleend door de Europese geneesmiddelenautoriteit, EMA).
Huidige vergoeding voor patiënten, die in Nederland met nivolumab worden behandeld
In juli 2015 kondigde minister Schippers aan nivolumab als eerste innovatief geneesmiddel te
plaatsen in de zogenaamde ‘sluis’ en daarmee tijdelijk buiten de basisverzekering te houden.
B-MS heeft haar verantwoordelijkheid genomen en intensief meegewerkt aan het beschikbaar
stellen van relevante gegevens en samenwerking met alle belangrijke partijen om nivolumab zo
goed en zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor patiënten. Ook stond B-MS in deze periode
garant voor het beschikbaar stellen van nivolumab voor patiënten met longkanker. Hierdoor
heeft iedere patiënt die voor behandeling in aanmerking kwam nivolumab kunnen krijgen
tijdens de periode dat nivolumab in de ‘sluis’ zat.
Na intensieve onderhandelingen is met ingang van 1 maart 2016 nivolumab uit de ‘sluis’
gekomen en opgenomen in het basispakket.
Het tijdens de sluisperiode met de minister afgesproken financiële arrangement zorgt voor een
brede toegankelijkheid van nivolumab en is tot en met 2019 van kracht.
Het arrangement is ook van toepassing op alle toekomstige bewezen effectieve indicaties, zodat
daardoor aanspraak en vergoeding voor patiënten is geregeld.
Om bovenstaande reden is nivolumab in Nederland op dit moment beschikbaar en vergoed
vanuit de basisverzekering als behandeling voor patiënten met de volgende geregistreerde
indicaties:
• gemetastaseerd melanoom (een vorm van huidkanker) bij volwassenen
• gevorderd niet-kleincellige longkanker (een vorm van longkanker) bij volwassenen
• gevorderd niercelcarcinoom (gevorderde nierkanker) bij volwassenen 1.

Mocht u vragen hebben over nivolumab, neemt u dan contact op met B-MS. Heeft u vragen
over uw behandeling, neem dan contact op met uw behandelend arts.
Waar vindt behandeling met nivolumab plaats?
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http://b-ms.nl/producten/Documents/pdf/Opdivo%20PNG%2012%20mei%202016.pdf

Vormen van immunotherapie, (zoals nivolumab en iplimumab) worden alleen toegediend in de
daarvoor door de medische beroepsgroep aangewezen expertise behandelcentra. Dit om het
gepast gebruik van nivolumab te waarborgen. Per indicatie gebied zijn er verschillende daarvoor
aangewezen centra.
De behandeling voor uitgezaaid melanoom vindt sinds 2012 plaats in de door de NVMO
(Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie) aangewezen 14 melanoomcentra:
1. Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam
2. Erasmus MC in Rotterdam
3. Leids Universitair Medisch Centrum
4. Maastricht Universitair Medisch Centrum+
5. Radboudumc in Nijmegen
6. Universitair Medisch Centrum Groningen
7. Universitair Medisch Centrum Utrecht
8. VUmc in Amsterdam
Partnerziekenhuizen zijn:
9. Amphia Ziekenhuis in Breda
10. Atrium Medisch Centrum in Heerlen
11. Isala Kliniek in Zwolle
12. Maxima Medisch Centrum in Veldhoven
13. Medisch Centrum Leeuwarden
14. Medisch Spectrum Twente in Enschede
De behandeling van uitgezaaide longkanker vindt plaats in de volgende aangewezen expertise
behandelcentra waarvan de NVALT (Nederlandse Vereniging voor Artsen van Longziekten en
Tuberculose) met ingang van 7 juli jl. een herziene lijst bekend heeft gemaakt 2:
Centrumziekenhuizen:
1. Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
2. Maastricht Medisch Centrum, Maastricht
3. Universitair Medisch Centrum, Groningen
4. Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam
5. Antoni van leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam
6. Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

Partnerziekenhuizen:
7. Noordwestziekenhuizengroep, Alkmaar
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Bron: http://www.nvalt.nl/uploads/Cj/lA/CjlA4f5AS4H_bXiBUmB5Lw/Centrum-en-partnerziekenhuizen-voorimmuun-modulerende-behandelingen-per-07-07-2016.pdf

8. Maxima Medisch Centrum, Veldhoven
9. Elisabeth 2 Steden Ziekenhuis, Tilburg
10. Martiniziekenhuis, Groningen
11. St. Jansdal ziekenhuis, Harderwijk
12. Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
13. Haga ziekenhuizen, Den Haag
14. Amphia Ziekenhuis, Breda
15. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
16. Catherina Ziekenhuis, Eindhoven
17. Isala Kliniek Zwolle
18. Jeroen Bosch Ziekenhuis, s’-Hertogenbosch
19. Radboud UMC, Nijmegen
20. Universitair Medisch Centrum Utrecht
21. Zuyderland Ziekenhuis, Heerlen
22. Medisch Spectrum Twente, Enschede
23. Zorggroep Twente, Almelo-Hengelo
De behandeling van uitgezaaide niercelkanker
Voor het voorschrijven en toedienen van nivolumab voor patiënten met een uitgezaaid
niercelcarcinoom heeft de beroepsgroep besloten geen gespecialiseerde behandelcentra aan te
wijzen. Bij deze indicatie geldt dat een ziekenhuis nivolumab mag toedienen, mits het voldoet
aan de criteria die de beroepsgroep daarvoor heeft gesteld (SONCOS normering). De NVMO en
de Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WINO) zorgen voor naleving van de
gestelde eisen, te weten goede kwaliteit van zorg en verplichte registratie. Toetsing hiervan zal
in de loop van de tijd reactief plaatsvinden.
Mocht u vragen hebben over de toegang tot nivolumab in gespecialiseerde behandelcentra,
neem dan contact op met uw behandelend specialist.
Over B-MS
Bristol-Myers Squibb is een wereldwijd actief biofarmaceutisch bedrijf met als missie het
ontdekken, ontwikkelen en leveren van innovatieve geneesmiddelen die patiënten helpen om
ernstige ziekten te overwinnen.

