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 VOORWOORD 
 

Markttoegang voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen wordt grotendeels geregeld op Europees niveau, 
waarbij zowel rekening gehouden moet worden met bescherming van de volksgezondheid als met het principe 
van vrij verkeer van goederen. Voor geneesmiddelen moeten  kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid aangetoond 
zijn, voor de zogenaamde hoogrisico medische hulpmiddelen moet er bewijs zijn van veiligheid en performance 
(prestatie). Kortom, het gaat over een benefit-risk verhouding van deze producten, maar niet noodzakelijk over 
hun meerwaarde ten opzichte van bestaande behandelingen.  

Essentieel voor patiënten is dat deze geneesmiddelen en medische hulpmiddelen terugbetaald worden door de 
ziekteverzekering. Dat is echter een bevoegdheid van de nationale overheden. En gezien het daarbij gaat om 
publieke middelen, is het cruciaal om hun eventuele meerwaarde ten opzichte van bestaande behandelingen te 
analyseren- dit wordt onderzocht in het kader van een Health Technology Assessment (HTA). Ook voor de clinici 
en de patiënten zelf is het belangrijk om het nieuwe product te kunnen vergelijken met reeds bestaande 
behandelmogelijkheden. Het is enkel via betrouwbare “comparative evidence” dat de arts samen met de patiënt 
de meest veilige en doeltreffende behandeling kan kiezen. Maar dit kan niet altijd afgeleid worden uit de informatie 
die de industrie verplicht ter beschikking moet stellen op het ogenblik van markttoegang.  

Wat zijn precies de problemen die opduiken voor zorgverzekeraars en HTA-agentschappen? Welke informatie 
zou voor hen beschikbaar moeten zijn om hun missie te kunnen vervullen, maar ook om clinici en patiënten correct 
te kunnen  informeren? Hoe kan de informatie die vereist is op het ogenblik van markttoegang afgestemd worden 
op wat nodig is voor HTA-studies of voor de klinische praktijk? Wat kunnen daarbij oplossingen zijn voor 
problemen die zich zouden kunnen voordoen? 

Dat zijn de vragen waarover dit rapport zich buigt, op basis van een literatuurstudie, een analyse van het 
bestaande wettelijke kader, en een evaluatie van de problemen in terugbetalingsdossiers van het RIZIV. Wij 
konden ook beroep doen op nationale en internationale experten om onze bevindingen af te toetsen. Wij danken 
hen daarvoor van harte. 

Het is evident dat oplossingen niet enkel een aanpak op Belgisch niveau vereisen, maar zich vooral ook situeren 
in een internationale context. Onze aanbevelingen richten zich dan ook aan de Europese Commissie en aan de 
regeringsleiders van de Lidstaten. Dit rapport verschijnt op het ogenblik dat de nieuwe Europese HTA regulering 
gefinaliseerd wordt, een nieuwe Europese verordening voor medische hulpmiddelen geïntroduceerd wordt, en er 
door Europa een herziening gepland wordt van de regelgeving voor geneesmiddelen. Wij hopen dat onze 
boodschap invloed kan uitoefenen in de huidige en toekomstige debatten en mee vorm kan geven aan de 
regelgeving van morgen. 

 

 Christophe Janssens 
Adjunct algemeen directeur a.i. 

Marijke EYSSEN 
Algemeen directeur a.i. 
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1. INLEIDING, DOEL EN METHODOLOGIE  
De gezondheidszorg heeft een ethische dimensie gezien ze tot doel heeft 
het menselijk lijden te voorkomen en te verlichten. De gezondheidszorg is 
echter ook één van de belangrijkste economische sectoren geworden. 
Volgens de cijfers van EFPIA, de Europese Federatie van Verenigingen van 
Farmaceutische Bedrijven, die in een recente analyse door Garattini1 
aangehaald werden, draagt de farmaceutische industrie meer dan 110 
miljard euro bij aan de handelsbalans van de Europese Unie en stelt ze meer 
dan 800 000 mensen tewerk in Europa. De auteur benadrukt echter ook de 
schaduwkant van deze toonaangevende sector: "Bepaalde 
geneesmiddelen met relatief weinig nut en 'innovaties' die die naam niet echt 
waardig zijn, vormen een grote kost voor de betalers. Deze kost zou beperkt 
kunnen worden ten voordele van andere activiteiten die de volksgezondheid 
meer ten goede komen." Hierbij citeert hij een onderzoek uit 2020 van het 
onafhankelijke Franse wetenschappelijk tijdschrift Prescrire. Uit dit 
onderzoek bleek dat slechts 10% van de geneesmiddelen die in 2019 een 
marktvergunning kregen een therapeutische meerwaarde hadden.1 Deze 
cijfers worden ook bevestigd door het Duitse IQWIG.1 Een recent rapport 
van het KCE over innovatieve kankergeneesmiddelen bevestigde eveneens 
dat de therapeutische meerwaarde op de globale overleving en de 
levenskwaliteit erg beperkt is voor patiënten met geavanceerde kanker, 
ondanks het indrukwekkende kostenplaatje.2  

Een bijzonder kenmerk van de gezondheidsmarkt is dat het grootste deel 
van de facturen betaald wordt door de ziekteverzekering. De sector van de 
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen maakt op het niveau van 
Europa en de lidstaten deel uit van de industriële politiek en de politiek rond 
volksgezondheid. Dit resulteert in een delicate evenwichtsoefening. 
Bovendien heeft de klinische ontwikkeling van geneesmiddelen en 
hulpmiddelen meer en meer een globale dimensie. Binnen de Europese 
Commissie werden bevoegdheden op het gebied van medische 
hulpmiddelen overgeheveld van DG Gezondheid naar DG Ondernemingen 
en weer terug, wat het spanningsveld tussen economische belangen en de 
volksgezondheid illustreert. 

In Europa is de regulering van de markt een gecentraliseerde bevoegdheid 
van de EU, terwijl de lidstaten bevoegd zijn voor de organisatie en de 
financiering van de gezondheidszorg. Omdat het van belang is om de 
veiligheid en doeltreffendheid ten opzichte van bestaande alternatieven in 
kaart te brengen, hebben de meeste lidstaten een agentschap opgericht 
voor evaluatie van nieuwe gezondheidstechnologie (Health Technology 
Assessment, HTA). Dit gebeurde ofwel binnen de schoot van de 
zorgbetaler, ofwel als apart agentschap dat de zorgbetalers adviseert. Het 
doel van HTA is een rechtvaardige en gelijkwaardige vergoeding van soms 
erg dure innovaties te garanderen. De HTA-agentschappen werken vaak 
met dezelfde klinische studie gegevens die ingediend werden bij de 
Europese regelgevende instanties voor het verkrijgen van markttoegang. De 
HTA-agentschappen moeten echter de therapeutische meerwaarde van het 
nieuwe product en de kosten-batenverhouding ervan in vergelijking met de 
geldende zorgstandaard beoordelen. Dit is steeds een vergelijkende 
evaluatie en een andere opdracht dan die van de regelgevende instanties. 
In dit rapport bekijken we met welke tekorten aan vergelijkend bewijs 
de HTA agentschappen en de betalers te maken krijgen bij de evaluatie 
van nieuwe geneesmiddelen en hoog-risico medische hulpmiddelen 
bij markttoegang. 
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1.1. Markttoegang is Europees gereguleerd terwijl de 
terugbetaling door de lidstaten wordt vastgelegd. 

1.1.1. Geneesmiddelen 
Zowel in Europa als in de Verenigde Staten is de regelgeving voor de 
markttoegang voor geneesmiddelen voornamelijk gecentraliseerd.a In 
Europa is het Europees Geneesmiddelenagentschap (European 
Medicines Agency – EMA) hiervoor bevoegd, in de VS is dat de Food and 
Drug Administration (FDA). Marktvergunningen worden afgeleverd op basis 
van de kwaliteit, de veiligheid en de werkzaamheid van het 
geneesmiddel en een gunstige benefit-risk verhouding. Dit betekent 
echter niet dat een therapeutische toegevoegde waarde of 
evenwaardigheid ten opzichte van bestaande alternatieven moet 
aangetoond worden. Doorgaans worden minstens twee gerandomiseerde 
klinische studies (Randomised Controlled Trials – RCT) gevraagd, 
waarvan de klinische gegevens samengevat beschikbaar zijn in een publiek 
document, het European Public Assessment Report – EPAR. 

Wijzigingen in de wet- en regelgeving in Europa en de VS hebben geleid tot 
een complexe mix van programma’s voor versnelde toegang tot nieuwe 
geneesmiddelen.3 Naci et al. (2020)3 toonden aan dat het aandeel EMA-
geneesmiddelen dat jaarlijks werd goedgekeurd op basis van minstens één 
RCT met een actieve comparator tussen 2015 en 2018 slechts een kwart 
tot de helft bedroeg. Het kan natuurlijk zijn dat voor sommige nieuwe 
geneesmiddelen geen actieve comparator beschikbaar is, maar dan kan 
nog steeds het nieuw geneesmiddel vergeleken worden met de beste 
ondersteunende zorg. 

 
a  Naast de centrale procedure, waarbij de aanvraag rechtstreeks wordt 

ingediend bij het EMA, heeft elke lidstaat ook een eigen nationale 
vergunningsprocedure voor geneesmiddelen die niet onder de verplichte 
gecentraliseerde procedure vallen. 

We hebben niet onderzocht welke wetenschappelijke ontwikkelingen of druk 
(politiek, een veronderstelde vraag van patiënten, industrie, concurrentie 
tussen regelgevers,...) de regelgevers ertoe hebben gebracht de lat voor 
klinisch bewijs lager te leggen. Een algemene maar niet onderbouwde 
bewering is dat patiënten bereid zouden zijn een grotere onzekerheid te 
verdragen rond het mogelijke nut om toch maar vlugger toegang te krijgen 
tot weinig geteste geneesmiddelen. Anderzijds is het zo dat patiënten en 
soms ook zorgverleners weinig kennis hebben van de klinische vereisten 
die nodig zijn voor markttoegang van geneesmiddelen of medische 
hulpmiddelen.4 

Onder de bestaande praktijken van terugbetaling hebben bedrijven er 
belang bij enkel te voldoen aan de vereisten voor markttoegang. De tijd 
nodig om op de markt te komen en terugbetaling te verkrijgen is een 
belangrijk gegeven in de berekening van de “return on investment”. Voor 
een bedrijf zorgt het uitvoeren van een bevestigende vergelijkende trial voor 
meer risico, meer kosten en/of een langere doorlooptijd. De initiatieven van 
het EMA om vlugger marktvergunning af te leveren op basis van niet-
gerandomiseerde studies of niet-gevalideerde surrogaatmerkers heeft als 
gevolg dat de werkzaamheid ongekend blijft. Het gevolg is ook dat de 
bestudeerde populatie, comparator en eindpunten die voldoende zijn voor 
het EMA mogelijks niet toelaten een HTA uit te voeren, en ook de artsen 
niet toelaten evidence-based geneeskunde uit te voeren. Artsen 
specialisten in verschilldende domeinen hebben inderdaad aangegeven dat 
er behoefte is aan meer vergelijkende klinische trials.5-8 

De uitholling over de afgelopen decennia van de klinische vereisten voor 
marktvergunning door het EMA en de FDA9 kan dus gezien worden als een 
reden voor de toegenomen 'evidence gap' bij markttoegang, gezien vanuit 
het perspectief van HTA-instanties en zorgbetalers. 
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De terugbetaling onder de ziekteverzekering is een nationale 
bevoegdheid met soms zelfs regionale autonomie binnen een lidstaat. 
Omdat er voor marktvergunning momenteel geen verplichting is om 
vergelijkende trials uit te voeren, zijn de gegevens in de dossiers soms 
onvoldoende om een beslissing rond terugbetaling te ondersteunen. 

Indien het vergelijkend bewijs niet geleverd wordt in de pre-market periode 
is er misschien een mogelijkheid om dit bewijs te verkrijgen nadat het 
geneesmiddel in de handel werd gebracht. De bedrijfswereld hekelt het 
gebrek aan coördinatie tussen regelgevers, HTA-organisaties en betalers, 
wat leidt tot een multitude aan post-market eisen naar de bedrijven inzake 
bewijsmateriaal, vragen waaraan ze niet steeds kunnen voldoen.10 Zo 
spreekt het EMA over “post-authorisation measures” en spreken de 
zorgbetalers over “coverage with evidence development” (CED) of 
“managed entry agreements” (MEA). Uit rapporten over het verzamelen van 
bewijsmateriaal in de post-market periode, of dit nu wordt gevraagd door 
regelgevende instanties of betalers/HTA-instanties, blijkt dat er grote 
onzekerheden blijven bestaan rond de oplevering van gegevens rond 
vergelijkende doeltreffendheid.11 Davis et al. (2017) stelden bijvoorbeeld 
vast dat de meeste kankergeneesmiddelen op de markt komen zonder 
duidelijk bewijs dat ze de overleving of levenskwaliteit van patiënten 
verbeteren en dat na markttoegang van deze kankergeneesmiddelen er nog 
maar zelden via een gerandomiseerde studie een meerwaarde wordt 
aangetoond voor deze eindpunten.12 Het gevolg is dat voor ongeveer de 
helft van de oncologiegeneesmiddelen die gedurende een mediaan van 5 
jaar op de markt zijn, het nog onbekend is of er enig voordeel is wat de totale 
overleving betreft.12 Meer dan de helft van de verplichtingen van het bedrijf 
na het op de markt brengen van een geneesmiddel via een voorwaardelijke 
vergunning door het EMA, wordt uitgesteld.13, 14 In 6 van de 18 gevallen heeft 
de FDA zelfs geen actie ondernomen nadat het oncologiegeneesmiddel in 
de post-market fase geen effect op de algehele overleving aantoonde.15 Het 
gebrek aan vergelijkend bewijs gegenereerd in het kader van CED of MEA 
initiatieven door zorgbetalers maakt het vrijwel onmogelijk om op basis 
daarvan evidence-based beslissingen te nemen.16, 17  Voor al deze redenen 
ligt de nadruk van dit rapport op de pre-market trials. 

1.1.2. Medische hulpmiddelen 
Medische hulpmiddelen vormen een breed gamma aan producten gaande 
van wondpleisters tot radiotherapie toestellen en implantaten. Dit rapport 
gaat enkel over hoog-risico medische hulpmiddelen (klasse 2b en 3). De 
regelgeving in Europa is gecentraliseerd. De toegang tot de markt bestaat 
uit een "CE-markering" (Conformité Européenne) die de producent op het 
medisch hulpmiddel mag aanbrengen. De controle van deze markering valt 
onder de bevoegdheid van conformiteitsbeoordelingsinstanties 
(Notified Bodies, aangemelde instanties). Deze Notified Bodies zijn 
doorgaans bedrijven. Ze zijn geaccrediteerd door de overheid van de 
lidstaat waar ze gevestigd zijn. De klinische gegevens die Notified Bodies 
vragen om een CE-markering toe te kennen zijn eerder beperkt, ook voor 
hoog-risico medische hulpmiddelen. Alleen de veiligheid en de 
performance (prestatie) van het medische hulpmiddel moeten worden 
aangetoond om een CE-markering te krijgen, samen met een aanvaardbare 
benefit-risk verhouding. Veel medische hulpmiddelen komen in Europa ook 
op de markt op basis van een literatuuroverzicht van gelijkaardige 
hulpmiddelen, dus zonder eigen klinische studies. In Europa is het niet nodig 
om de werkzaamheid van het medische hulpmiddel aan te tonen of 
vergelijkende studies uit te voeren. Het systeem van CE-markering 
vertrouwt erop dat het nodige bewijs naar veiligheid en doeltreffendheid zal 
geleverd worden nadat het product op de markt is gebracht. Studies van 
hoge kwaliteit worden echter zelden nog verricht na het in de handel 
brengen van het hulpmiddel.18. Artsen die cardiovasculaire of orthopedische 
hulpmiddelen implanteren, beschouwen het melden van ongewenste 
voorvallen met medische hulpmiddelen om verschillende redenen zelfs als 
onnodig, niet mogelijk of zinloos.19 Dit alles leidt tot een ernstige 
onderrapportage van mogelijke problemen.20, 21  

In de Verenigde Staten moet men de doeltreffendheid van innovatieve 
hulpmiddelen wel bewijzen met een gerandomiseerde studie. Voor 
blindering kan het medisch hulpmiddel gebruikt tijdens een ingreep soms 
vergeleken worden met een nepingreep (sham procedure). Door de 
verschillen in de Europese en de Amerikaanse aanpak zijn innovatieve 
medische hulpmiddelen vaak sneller beschikbaar op de Europese markt, 
maar dan wel op basis van een minimum aan klinische gegevens. 
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Voorafgaand aan de invoering van de nieuwe Europese verordening 
betreffende medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, MDR) 
dienden in Europa de klinische gegevens over medische hulpmiddelen niet 
openbaar te worden gemaakt bij marktintroductie (in tegenstelling tot die 
van geneesmiddelen). Dit is deels aangepast onder de nieuwe verordening 
(zie verder). 

1.1.3. Evolutie in de Europese regelgeving 
De situatie zoals ze hierboven werd beschreven gaat mogelijks deels 
veranderen met de komst van verschillende nieuwe Europese 
verordeningen:  

• De oude Directives wat betreft de CE-markering van medische 
hulpmiddelen zijn met ingang op 26 mei 2021 (26 mei 2022 voor 
medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek) vervangen door een 
nieuwe verordening(EU) 2017/745 (Medical Device Regulation, 
MDR) die de regels aanpast die van toepassing zijn op medische 
hulpmiddelen, en dan vooral die met een hoog risico. 

• De Commissie heeft ook tegen eind 2022 een herziening gepland van 
richtlijn 2001/83/EG en verordening (EG) 726/2004 betreffende 
geneesmiddelen.  

• Ook zal een nieuwe verordening betreffende klinische studies 
(Clinical Trials Regulation – CTR) de huidige richtlijn vervangen. Deze 
verordening werd formeel van kracht op 16 juni 2014, maar de 
toepassing ervan heeft vertraging opgelopen en is nu voorzien voor 
31/01/2022. 

• Tot slot is er nog de Europese verordening over de evaluatie van 
gezondheidstechnologie (Health Technology Assessment, HTA) 
die richtlijn 2011/24/EU zal wijzigen. Deze zit in de laatste stadia van de 
voorbereiding. 

Deze nieuwe wetgevingen worden in detail geanalyseerd in het 
wetenschappelijk rapport. De essentie ervan werd samengevat in hoofdstuk 
4 van deze synthese.  

1.2. Initiatieven die de evidence gap hebben vergroot en 
initiatieven om de evidence gap te verkleinen  

Zoals boven vermeld hebben de verschillende initiatieven die het EMA 
ontwikkelde om de markttoegang voor geneesmiddelen te versnellen er ook 
toe geleid dat de beschikbare klinische trial gegevens bij marktvergunning 
minder zekerheid geven over de werkzaamheid van het geneesmiddel en 
nog minder over de relatieve doeltreffendheid ten opzichte van bestaande 
alternatieven (comparative effectiveness).22 

In de laatste jaren zijn er verschillende initiatieven genomen om de 
groeiende kloof – de evidence gap – te dichten, tussen de dalende vereisten 
van de EU-regelgevers naar marktvergunning en de hogere verwachtingen 
naar comparative effectiveness of comparative evidence van de HTA-
instanties en de betalers. Deze HTA vereisten hebben natuurlijk ook te 
maken met de hoge prijzen die worden gevraagd voor nieuwe 
geneesmiddelen waarvoor de bedrijven een therapeutische meerwaarde 
claimen. 

• Bedrijven die nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen kunnen HTA-
agentschappen vragen om hen advies te geven bij het uittekenen van 
de bevestigende klinische studies. Deze stap, die ‘early dialogue’ of 
meer recent onder het voorstel van HTA-regulation ‘Joint Scientific 
Consultation’ genoemd wordt, is niet verplicht, houdt geen 
voorbeoordeling van de studieresultaten in en is juridisch niet bindend. 
Voor medische hulpmiddelen staat dit initiatief nog in zijn 
kinderschoenen. 

• Sinds 2010 geeft het EMA farmaceutische bedrijven ook de kans om 
tegelijkertijd wetenschappelijk feedback te vragen aan het EMA en de 
HTA-agentschappen over de geplande klinische studies voor de nieuwe 
geneesmiddelen. Bij deze procedure van 'parallel wetenschappelijk 
advies' (Parallel Scientific Advice) geeft de producent een beschrijving 
van de klinische ontwikkelingsplannen van een nieuw geneesmiddel, en 
legt een reeks specifieke vragen (en eigen antwoorden) voor aan EMA 
en de HTA-agentschappen. In dit geval kiest de fabrikant de HTA-
agentschappen aan wie deze vragen gericht worden. De HTA-
agentschappen nemen vrijwillig deel aan de procedure.  
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• De bevoegde autoriteiten en de HTA-agentschappen van de lidstaten 
kunnen ook apart wetenschappelijk advies geven, maar niet alle HTA-
agentschappen bieden deze dienst aan. 

De HTA adviezen zijn niet bindend en de impact is tot nu beperkt. De 
bedrijven volgen in de regel de adviezen van regelgevers, maar weinig of 
niet de HTA adviezen.23  

1.3. Doel van deze studie en onderzoeksvragen 
Betalers van gezondheidszorg, HTA-instanties en ook clinici willen een 
gerandomiseerde vergelijking van de nieuwe interventie met de 
standaardbehandeling. Dit wordt van essentieel belang geacht om 
eventuele therapeutische voordelen op betrouwbare wijze te kunnen 
beoordelen. Deze RCT gebeurt best bij een representatieve 
patiëntenpopulatie en met uitkomsten die relevant zijn voor de patiënten 
(kwaliteit van leven, symptomen, functionele uitkomsten en, voor 
levensbedreigende aandoeningen, totale overleving). De klinische 
studiegegevens die leiden tot marktintroductie ondersteunen ook de 
vergoedingsprocedure. Voldoen deze studiegegevens aan de eisen van 
HTA-instanties en betalers voor de beoordeling van therapeutische 
meerwaarde? Dit onderzoek had tot doel deze vraag te beantwoorden en 
eventuele leemten in het nodige bewijsmateriaal op te sporen.  

De publicatie van deze studie komt op een uitgelezen moment, aangezien 
dit samenvalt met de invoering van de nieuwe Europese verordening over 
medische hulpmiddelen, de afronding van de verordening over HTA, en de 
herziening van de regelgeving voor geneesmiddelen. 

De onderzoeksvragen zijn: 

1. Welke comparative evidence gaps bestaan er bij markttoegang van 
geneesmiddelen en hoog-risico medische hulpmiddelen waarvoor een 
vergelijking met de standaard behandeling is aangewezen, bij 
voorbeeld voor het onderzoek naar therapeutische meerwaarde? 

2. Wat zijn mogelijke oplossingen om deze evidence gaps te vermijden 
tijdens de klinische ontwikkeling in de pre-marketing fase? 

1.4. Methodologie 
Dit project tracht de bewijsvereisten en de hiaten in de bewijsvoering vanuit 
verschillende invalshoeken en met behulp van verschillende 
informatiebronnen te belichten. Voor elke bron werd een specifieke 
methodologie gevolgd, die per hoofdstuk wordt toegelicht. 

• Een overzicht van het wettelijk kader met betrekking tot de 
bewijsvereisten voor het in de handel brengen van geneesmiddelen en 
hoog-risico medische hulpmiddelen in Europa. Deze is gebaseerd op 
een gecombineerde analyse van wetgeving, rechterlijke uitspraken en 
juridische literatuur (hoofdstuk 3 van het rapport). Er werd echter geen 
systematisch literatuuronderzoek naar ethische of juridische 
onderwerpen verricht. 

• Een beknopt overzicht van de door het RIZIV gerapporteerde evidence 
gaps in de evaluatiedossiers van medische hulpmiddelen of 
geneesmiddelen waarvoor in de afgelopen jaren een dossier voor 
terugbetaling bij het RIZIV werd ingediend, met telkens een claim van 
therapeutische meerwaarde door de indiener (hoofdstuk 4) 

• Een literatuurstudie van de evidence gaps of algemene tendensen rond 
bewijsniveau voor een groep van nieuwe geneesmiddelen of hoog-
risico medische hulpmiddelen bij hun markttoegang (hoofdstuk 5) 
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• In het hoofdstuk discussie en mogelijke oplossingen (hoofdstuk 6) 
worden de bevindingen in een context geplaatst, zoals meer efficiënte 
methodes voor gerandomiseerde klinische trials of beperkingen van 
observationele gegevens. Hiervoor is echter geen aanvullend 
systematisch literatuuronderzoek verricht. 

Bovendien werden externe deskundigen en belanghebbenden als volgt 
geraadpleegd. 

Een raadpleging van een groep deskundigen op het gebied van 
geneesmiddelen of medische hulpmiddelen met een hoog risico van 
geselecteerde openbare HTA/betalingsinstituten uit Oostenrijk, België, 
Frankrijk, Duitsland, Ierland, Noorwegen, Nederland en het VK, met behulp 
van een videoconferentie van twee uur. Vooraf werd een ontwerprapport 
verspreid en tijdens de bijeenkomst werd een samenvatting van de 
belangrijkste bevindingen gepresenteerd voor discussie en voor het 
verzamelen van meningen van deskundigen en aanvullende referenties. 

Een gelijkaardige raadpleging van een groep deskundigen op het gebied 
van wetgeving, ethiek en regelgeving en een groep artsen, deskundig op 
het gebied van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen met een hoog 
risico, voornamelijk auteurs van publicaties over het onderwerp van dit 
rapport.  

Presentatie van de belangrijkste bevindingen van het rapport aan en 
feedback van vertegenwoordigers die de Belgische en Europese medische 
hulpmiddelen- en farmaceutische industrie vertegenwoordigen. 

Vaak gebruikte termen  

• Werkzaamheid (efficacy): de mate waarin een interventie 
(geneesmiddel/medisch hulpmiddel) onder ideale omstandigheden 
meer voordelen dan nadelen heeft. 

• Doeltreffendheid (effectiveness): de mate waarin een interventie  
meer voordelen dan nadelen heeft wanneer zij onder de gebruikelijke 
omstandigheden in de gezondheidszorg wordt toegepast; de 
betekenis is vergelijkbaar met vergelijkende doeltreffendheid, 
aangezien de standaard zorg de referentie is. 

• Vergelijkende werkzaamheid (comparative efficacy): de mate 
waarin een interventie onder ideale omstandigheden meer voordelen 
dan nadelen heeft, vergeleken met een of meer alternatieven. 

• Vergelijkende doeltreffendheid (comparative effectiveness): de 
mate waarin een interventie meer voordelen dan nadelen heeft in 
vergelijking met een of meer alternatieven voor het bereiken van de 
gewenste resultaten, indien verstrekt onder de gebruikelijke 
omstandigheden van de gezondheidszorgpraktijk. 

• Placebo: inerte stof die aan deelnemers in een trial wordt verstrekt 
om het voor hen, en meestal ook voor de onderzoekers zelf, 
onmogelijk te maken te weten wie een actieve of inactieve interventie 
krijgt. Bij gebruik van medische hulpmiddelen tijdens een procedure 
wordt voor doeleinden van blindering soms een nepprocedure (sham 
procedure) uitgevoerd in een trial. 

• Actieve-controle trial (active-control trial): experimentele opzet 
waarbij één groep de onderzochte behandeling krijgt en een andere 
groep een standaardbehandeling. 
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• Placebo gecontroleerde studie (placebo-controlled trial): een 
klinische onderzoeksopzet met een placebo-controlegroep. Er zijn 
twee situaties. De patiënten die naar de placebo-arm zijn 
gerandomiseerd, krijgen ofwel de placebo naast de 
standaardbehandeling (actieve-behandelingsarm met placebo 
erbovenop), ofwel alleen placebo (alleen placebo, zonder actieve 
standaardbehandeling). Dit laatste zal steeds het geval zijn voor 
indicaties waarvoor geen actieve behandeling bestaat. Dit mag niet 
beletten dat de ondersteunende zorg in alle armen optimaal is. 

• Standaardbehandeling(definitie van National Cancer Institute, US, 
https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-
terms/def/standard-of-care)  is een behandeling die door medische 
deskundigen wordt aanvaard als een goede behandeling voor een 
bepaald soort ziekte en die algemeen wordt toegepast door 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Ook wel best practice, 
standaard medische zorg, en standaard therapie genoemd. In veel 
artikelen en in dit rapport wordt echter geen onderscheid gemaakt 
tussen de termen "gebruikelijke zorg" en "standaardzorg" en 
"normale klinische praktijk". 

• Gebruikelijke zorg 24 is een term die wordt gebruikt om het volledige 
spectrum van patiëntenzorgpraktijken te beschrijven waarin clinici de 
mogelijkheid hebben (die niet noodzakelijk wordt aangegrepen) om 
de zorg te individualiseren. Gebruikelijke zorg kan verwijzen naar een 
controlegroep in (pragmatisch) klinisch onderzoek die echte (maar 
gedocumenteerde) gebruikelijke zorg ontvangt zoals geleverd in de 
dagelijkse praktijk. Pragmatische trials worden uitgevoerd om na te 
gaan of de interventie de huidige praktijk kan verbeteren. In veel 
artikelen en in dit rapport wordt echter geen onderscheid gemaakt 
tussen de termen gebruikelijke zorg en standaardzorg. 

• State of the art (alleen voor medische hulpmiddelen, definitie door 
Medical Device Coordination Group): Ontwikkeld stadium van de 
huidige technische bekwaamheid en/of aanvaarde klinische praktijk 
met betrekking tot producten, processen en patiëntenbeheer, 
gebaseerd op de relevante geconsolideerde bevindingen van 

wetenschap, technologie en ervaring. Opmerking: De stand van de 
techniek belichaamt wat momenteel en algemeen wordt aanvaard als 
goede praktijk in technologie en geneeskunde. De stand van de 
techniek impliceert niet noodzakelijkerwijs de technologisch meest 
geavanceerde oplossing. De hier beschreven stand van de techniek 
wordt soms aangeduid als de "algemeen erkende stand van de 
techniek".  

• Toegevoegde therapeutische waarde: de incrementele 
therapeutische waarde die een nieuw geneesmiddel of een nieuw 
medisch hulpmiddel oplevert in vergelijking met de standaard 
behandeling die reeds op de markt is (ook zorgstandaard, 
gebruikelijke zorg of state of the art genoemd). 

• Surrogaat eindpunt: surrogaat eindpunten fungeren als substituut 
voor klinische eindpunten en zijn bedoeld om het effect van de 
therapie (baten en/of schade) te voorspellen. Een verbetering van 
een surrogaateindpunt kan al dan niet door de patiënt worden 
waargenomen. In veel gevallen meten surrogaateindpunten zelf niet 
rechtstreeks een klinisch voordeel. De validatie van een 
surrogaatmarker ten opzichte van relevante klinische eindpunten is 
complex en is alleen geldig voor één werkingsmechanisme bij één 
indicatie. 

• Clinical evaluation: term die in de verordening betreffende 
medische hulpmiddelen wordt gebruikt voor “een systematisch en 
gepland proces om voortdurend de klinische gegevens betreffende 
een hulpmiddel te genereren, te verzamelen, te analyseren en te 
beoordelen teneinde de veiligheid en de prestaties (performance), 
met inbegrip van de klinische voordelen, van het hulpmiddel te 
verifiëren wanneer het wordt gebruikt zoals door de fabrikant is 
bedoeld”. Klinische gegevens kunnen hierbij ook louter afkomstig zijn 
uit de literatuur over hulpmiddel dat als gelijkaardig wordt beschouwd 
(predicate device). 
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• Clinical investigation: term die in de EU-verordening betreffende 
medische hulpmiddelen wordt gebruikt voor een klinische studie 
waarin een medisch hulpmiddel wordt onderzocht  

• Bevestigende klinische studie (confirmatory/pivotal trial): 
onderzoek dat is opgezet om de veiligheid en doeltreffendheid van 
een behandeling - zoals een kandidaat-geneesmiddel of een 
medisch hulpmiddel - aan te tonen en te bevestigen en om de 
incidentie van veel voorkomende bijwerkingen in te schatten. 
Klinische studie, klinische proef, klinisch onderzoek, en clinical trial 
worden in dit rapport als synomiemen gebruikt. Bevestigende 
klinische studies zijn meestal gerandomiseerde klinische studies, 
randomised controlled trials (RCT’s). 

• Adaptieve platform trial: gerandomiseerde klinische trial waarbij 
meerdere interventies bij een ziekte of aandoening op permanente 
wijze worden bestudeerd, waarbij interventies het platform 
binnenkomen en verlaten op basis van een vooraf bepaald 
beslissingsalgoritme.25, 26 

• Horizonscanning: een proces om belangrijke innovaties op te 
sporen voordat zij op de markt komen. 

 

 
b  https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-

principles-for-medical-research-involving-human-subjects/ 

2. ETHISCHE EN JURIDISCHE 
OVERWEGINGEN  

De wettelijke bepalingen betreffende het in de handel brengen van 
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen enerzijds en die betreffende 
klinische studies anderzijds, bepalen het bewijs dat nodig is om deze 
producten op de Europese markt te mogen brengen. 

Deze rechtsregels zijn hoofdzakelijk gericht op de bescherming van de 
volksgezondheid met respect voor het beginsel van het vrije verkeer van 
goederen. Ze houden nauw verband met de mensenrechten, met name het 
recht op leven, lichamelijke integriteit en gezondheid. Zij moeten ook worden 
geanalyseerd in het licht van de ethische regels van toepassing op klinisch 
onderzoek, waarop zij uitdrukkelijk zijn gebaseerd. 

De geïnteresseerde lezer vindt in hoofdstuk 3 van het wetenschappelijk 
rapport een grondige analyse van de ethische en juridische overwegingen 
in verband met het in de handel brengen van geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen in Europa. In deze synthese beperken wij ons tot het 
samenvatten van de belangrijkste beginselen die nodig zijn om de 
antwoorden op de onderzoeksvragen te begrijpen.  

2.1. Ethische normen rond het leveren van bewijs en rond 
transparantie  

Ethische normen voor klinische studies zijn een geheel van morele 
beginselen die tot doel hebben de rechten, de veiligheid en de waardigheid 
te beschermen van degenen die aan het onderzoek deelnemen. De meest 
algemeen erkende ethische tekst is de Verklaring van Helsinki (1964)b. 
Aangezien de regels van deze Verklaring niet door wetgevende autoriteiten 
maar door een internationale vereniging (World Medical Association) zijn 
uitgevaardigd, vallen deze regels, ondanks hun grote morele gezag, binnen 
een kader dat los staat van het wettelijke kader. De Verklaring schrijft onder 
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meer voor dat klinische studies moeten worden geregistreerd en dat de 
resultaten ervan moeten worden gepubliceerd. 
In de Verklaring wordt ook gesteld dat in beginsel elke nieuwe interventie 
die bij mensen wordt getest (bijvoorbeeld een nieuw geneesmiddel of 
medisch hulpmiddel) moet worden vergeleken met bestaande, beproefde 
interventies. Vergelijking van een nieuwe interventie met een 
placebo/nepinterventie of met een interventie die minder werkzaam is dan 
de standaardbehandeling moet worden beschouwd als een uitzondering, op 
basis van een degelijke wetenschappelijke motivering, indien de patiënten 
hierdoor niet worden blootgesteld aan extra risico's op ernstige of 
onomkeerbare schade. 

2.2. Europese wetgeving inzake geneesmiddelen  

2.2.1. Vereisten wat betreft bewijs 
Het verkeer van geneesmiddelen op de Europese markt is voornamelijk 
gebaseerd op de Europese Richtlijn 2001/83/EG betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Deze Richtlijn is in de eerste 
plaats gebaseerd op de baten-risicoanalyse van het product, maar deze 
analyse is vooral gericht op de veiligheid en de werkzaamheid in absolute 
termen en niet zozeer op de vergelijking met bestaande behandelingen. De 
fabrikanten moeten daarom de veiligheid en doeltreffendheid van hun 
product aantonen door middel van klinische studies, zo mogelijk 
gerandomiseerd, maar zij zijn niet verplicht het nieuwe product te vergelijken 
met bestaande alternatieven. 

Bij de toepassing van deze wetgeving hanteert het EMA een flexibele 
aanpak, waarbij het de mogelijke wetenschappelijke waarde van 
vergelijkende effectiviteitsstudies erkent, maar sterk de nadruk legt op 
het nut van een placebo-arm.  

2.2.2. Procedure voor de toelating van klinische studies  
De wetgeving inzake klinisch geneesmiddelenonderzoek vertrouwt de 
ethische beoordeling van studies, met inbegrip van de opzet ervan, toe aan 
de commissies voor medische ethiek en de nationale autoriteiten die 
bevoegd zijn om dergelijke studies toe te staan. Dit is een zeer belangrijke 
verantwoordelijkheid. Aangezien ethische comités op nationaal niveau 
worden gereglementeerd, is het mogelijk dat zij niet overal in Europa op 
dezelfde wijze zijn georganiseerd en worden gefinancierd/ondersteund, met 
het risico van concurrentie en verschillen in de kwaliteit van de ethische 
analyse.  

Ook zal binnenkort een nieuwe Verordening inzake klinische studies 
(CTR) de huidige Richtlijn betreffende de uitvoering van klinische studies 
met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CTD) vervangen.  

Deze nieuwe verordening beoogt de procedures te vereenvoudigen en te 
rationaliseren, met name voor ethische comités. In dit verband staat de CTR 
de lidstaten toe het onderzoek door de ethische comités te beperken tot 
bepaalde aspecten van de studie (zoals toestemming, financiële 
vergoeding, enz.). Deze mogelijkheid wijkt af van de Verklaring van Helsinki, 
waarin wordt bepaald dat de protocollen door de ethische comités moeten 
worden onderzocht. Dit wijkt af van de vorige Richtlijn, die de lidstaten niet 
in deze mogelijkheid voorzag. Dit zou de bescherming van de 
proefpersonen kunnen verzwakken en de kwaliteit van het klinisch bewijs 
kunnen verminderen. 

2.2.3. Transparantievereisten  
De nieuwe CTR-verordening voorziet ook in meer transparantie rond de 
gegevens en resultaten van klinische studies en in de oprichting van een 
gecentraliseerde databank voor de hele EU, CTIS genaamd (Clinical 
Trials Information System). De resultaten van klinische studies met 
geneesmiddelen voor onderzoek moeten binnen een jaar na afloop van de 
proef worden gepubliceerd (6 maanden voor pediatrische proeven), maar 
deze regel wordt niet echt nageleefd (68,2% naleving). In België zijn er geen 
sancties voor niet-naleving (in tegenstelling tot wat voorzien is in België voor 
medische hulpmiddelen).  
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De CTR voorziet echter in bepaalde vrijstellingen ter bescherming van 
persoonsgegevens, commercieel vertrouwelijke informatie en vertrouwelijke 
mededelingen tussen de lidstaten bij de voorbereiding van hun evaluatie. In 
het traditionele standpunt van het EMA wordt commercieel vertrouwelijke 
informatie gedefinieerd als informatie waarvan de openbaarmaking de 
commerciële belangen van personen of ondernemingen op onredelijke wijze 
zou kunnen schaden. Het EMA heeft echter onlangs verklaard dat klinische 
gegevens niet routinematig als commercieel vertrouwelijke informatie 
kunnen worden beschouwd. 

2.3. Europese wetgeving inzake medische hulpmiddelen  

2.3.1. Vereisten wat betreft bewijs 
De huidige verordening inzake medische hulpmiddelen wordt geleidelijk 
vervangen door de nieuwe EU-verordening 2017/745 betreffende 
medische hulpmiddelen, die in mei 2017 in werking is getreden en op 26 
mei 2021 volledig van toepassing is geworden (voor medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek is dat 26 mei 2022). Diverse overgangsbepalingen 
blijven echter van kracht en CE-markeringen die onder de oude richtlijn zijn 
afgeleverd, blijven geldig tot de vervaldatum van het certificaat (of uiterlijk 
tot 26 mei 2024).  

Zoals in de inleiding vermeld, worden medische hulpmiddelen - in 
tegenstelling tot geneesmiddelen -  in Europa onderworpen aan een 
certificeringsprocedure die resulteert in een CE-markering die garandeert 
dat de hulpmiddelen "voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-
eisen (general safety and performance requirements) bij normaal gebruik, 
en dat hun baten/risicoverhouding aanvaardbaar is. Voor medische 
hulpmiddelen met een middelhoog en hoog risico wordt deze conformiteit 
beoordeeld door Notified Bodies (aangemelde instanties), gewoonlijk 
organisaties met winstoogmerk die door de fabrikant zijn gecontracteerd.  

Zowel de oude Richtlijn als de nieuwe MDR vereisen klinische studies 
voor alle medische hulpmiddelen van klasse III. Deze studies hoeven 
echter niet noodzakelijkerwijs gerandomiseerde klinische studies (RCT's) te 
zijn, noch hoeven zij betrekking te hebben op de (vergelijkende) 

doeltreffendheid. Er zijn geen specifieke eisen wat betreft opzet, omvang of 
duur van de studie.  

De nieuwe MDR heeft de regels enigszins aangescherpt door te eisen dat 
"klinische prestaties / clinical performance" en "klinisch voordeel / clinical 
benefit" worden aangetoond. Bovendien moet bij de klinische evaluatie (die 
verschilt van een klinische studie) rekening worden gehouden met andere 
beschikbare behandelingsmogelijkheden. Nieuw is ook dat de regelgevende 
instanties en aangemelde instanties van de EU voor hulpmiddelen met een 
hoog risico toegang zullen hebben tot onafhankelijk deskundig advies 
door Expert Panels via een procedure die de raadplegingsprocedure 
voor klinische evaluatie wordt genoemd. Deze deskundigen kunnen ook 
vrijwillig door een individuele fabrikant worden geraadpleegd. Dit is een 
belangrijke innovatie.  

Tenslotte zal de term "gelijkwaardigheid" nu worden gedefinieerd, 
aangezien het ontbreken van een definitie van deze term als een 
tekortkoming van de vorige Richtlijnen werd beschouwd.  

2.3.2. Toelatingsprocedure voor klinisch onderzoek  
De MDR voorziet in een vrij vergelijkbare procedure voor de goedkeuring 
van klinisch onderzoek dat als doel heeft het hulpmiddel op de markt te 
brengen (ander klinisch onderzoek valt niet onder de Verordening). Deze 
klinische studies mogen in principe alleen beginnen als de bevoegde 
ethische commissie er geen negatief advies over heeft uitgebracht en de 
bevoegde nationale instantie er toestemming voor heeft gegeven.  

Het is ook op nationaal niveau dat deze review in de praktijk wordt 
georganiseerd. De Europese Verordening is echter, in tegenstelling tot een 
Richtlijn, rechtstreeks toepasselijk, waarbij de lidstaten minder ruimte 
hebben voor interpretatie. In België bepaalt het Koninklijk Besluit 
betreffende klinische studies met medische hulpmiddelen een duidelijke 
taakverdeling tussen de bevoegde overheid (FAGG) en de ethische comités 
(zie bijlage 1.4 van het verslag). Zowel de bevoegde instantie als de 
ethische comités zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van de 
verwachte voordelen voor de deelnemers aan het klinische onderzoek, voor 
de beoordeling dat het klinische onderzoek wordt uitgevoerd volgens een 
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passend onderzoeksprotocol dat beantwoordt aan de laatste stand van de 
wetenschap en technologie, en voor de beoordeling dat het klinische 
onderzoek een voldoende aantal waarnemingen omvat om de 
wetenschappelijke geldigheid van de conclusies te waarborgen. 

2.3.3. Transparantievereisten  
De nieuwe MDR vergroot de transparantievereisten voor hulpmiddelen met 
een hoog risico en verplicht de fabrikant de belangrijkste veiligheids- en 
prestatieaspecten van zijn product en de resultaten van de klinische 
evaluatie samen te vatten in een voor het publiek toegankelijk document 
(Summary of Safety and Clinical Performance - SSCP). Dit document 
moet met name een beschrijving bevatten van de plaats van het hulpmiddel 
tussen de bestaande alternatieven, rekening houdend met de klinische 
evaluatie van het hulpmiddel in verhouding tot deze alternatieven. 
Misleidende informatie kan reden zijn voor een rechtsvordering. Het SSCP 
zal voor het publiek beschikbaar zijn via de langverwachte EUDAMED-
databank (zie kader 2) 

Kader 2 – De EUDAMED-databank 

De oprichting van de EUDAMED-databank voor medische hulpmiddelen 
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home) is een van de 
belangrijkste aspecten van de nieuwe verordening betreffende medische 
hulpmiddelen. 

EUDAMED beoogt de algemene transparantie te vergroten, met inbegrip 
van een betere toegang tot informatie voor het publiek en 
gezondheidswerkers, en de coördinatie tussen de verschillende lidstaten 
van de EU te verbeteren. Het zal verschillende elektronische systemen 
integreren voor het verzamelen en verwerken van informatie over 
medische hulpmiddelen en de fabrikanten ervan. 

EUDAMED zal bestaan uit zes modules die betrekking hebben op: 
registratie van actoren, unieke hulpmiddelidentificatie (UDI) en registratie 
van hulpmiddelen, aangemelde instanties en certificaten, klinisch 
onderzoek en prestatieonderzoek, vigilantie na het in de handel brengen 
en markttoezicht. 

2.4. Europese evaluatie van gezondheidstechnologie  
Een voorstel voor een EU-Verordening betreffende HTA tot wijziging van 
Richtlijn 2011/24/EU bevindt zich momenteel in de laatste stadia van het 
EU-wetgevingsproces. Het voorstel beoogt de invoering van een 
gecentraliseerde HTA-beoordelingsprocedure op EU-niveau voor 
bepaalde geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Zij moet er ook voor 
zorgen dat de in de HTA toegepaste methodologieën en procedures in de 
hele EU voorspelbaarder worden. De HTA en de vergunning voor het in de 
handel brengen zullen twee afzonderlijke kaders blijven ("vanwege hun 
verschillende doelstellingen"), maar er zullen synergieën worden gecreëerd 
(wederzijdse uitwisseling van informatie, afstemming van de timing van de 
procedures). Er blijven onduidelijkheden bestaan over de methodologie, de 
verplichting voor ontwikkelaars om alle beschikbare informatie te 
verstrekken en de mogelijkheid voor de lidstaten om aanvullende HTA's uit 
te voeren. 
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3. ANALYSE VAN DE RIZIV-DOSSIERS 
In België worden aanvragen voor terugbetaling (terugbetalingsdossiers) van 
nieuwe technologieën ingediend bij, en beoordeeld door, het RIZIV. In juli 
2019 heeft het KCE een aanvraag ingediend om de recentste RIZIV-
beoordelingen te kunnen raadplegen van terugbetalingsaanvragen voor 
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen waarvoor de indiener een 
therapeutische meerwaarde claimde (los van de uiteindelijke beslissing over 
de terugbetaling). 

Voor geneesmiddelen werden er 8 klasse-1-dossiers (innovatie met 
geclaimde therapeutische meerwaarde) en 10 dossiers voor 
weesgeneesmiddelen geanalyseerd. Het merendeel dateerde van het 
eerste semester van 2019. De beoordelingen van het RIZIV (of, preciezer, 
van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen – CTG) worden 
normaliter beschikbaar gesteld op de website van het RIZIV, al gebeurt dat 
niet steeds onmiddellijk. Voor dit project kon het KCE beoordelingen inkijken 
die nog niet gepubliceerd waren.  

Beoordelingen van medische hulpmiddelen zijn niet routinematig 
beschikbaar voor het grote publiek. Het KCE heeft de 
beoordelingsrapporten en de antwoorden van de bedrijven kunnen inkijken 
voor 20 hoog-risico (klasse 2b/3) medische hulpmiddelen. De beoordelingen 
dateerden van 2018 en het eerste semester van 2019. Twee dossiers waren 
nog onvolledig op het moment dat het rapport werd opgesteld en werden 
niet in de analyse opgenomen.  

In totaal onderzochten we dus de beoordelingen van 36 RIZIV 
terugbetalingsdossiers, 18 voor geneesmiddelen en 18 voor hoog-risico 
medische hulpmiddelen, waarbij de aanvrager een toegevoegde waarde 
claimde. De bedoeling was niet om dossiers apart te bespreken maar om 
algemene tendensen te identificeren. 

Tabel 1– “Evidence gaps” gerapporteerd door de RIZIV evaluatoren bij 
terugbetalingsdossiers voor 18 geneesmiddelen en 18 hoog-risico 
medische hulpmiddelen.  

 
Noteer dat dit enkel de expliciet gerapporteerde problemen betreft door de 
beoordelaar van het RIZIV. 
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3.1.1. Resultaten voor de 18 beoordelingsdossiers voor 
geneesmiddelen. 

• 15 van de 18 dossiers bevatten minstens een RCT. Voor de 3 overige 
was er geen RCT, dit betrof weesgeneesmiddelen. 

• Van de 15 RCT's waren er 8 waarbij de commentaar was dat de 
comparator ongepast was (placebo in 7 van de 8 gevallen). 

• Bij 6 van de 18 aanvragen werd de uitsluiting in de studies van een 
belangrijk deel van de doelpopulatie als problematisch beschouwd.  

• Bij 8 van de 18 aanvragen werden de outcomes als problematisch 
beschouwd, voornamelijk omdat er surrogaat eindpunten op korte 
termijn gebruikt werden, zonder evaluatie van de resultaten op lange 
termijn (bijvoorbeeld de levenskwaliteit en/of globale overleving).  

3.1.2. Resultaten voor de 18 beoordelingsdossiers voor medische 
hulpmiddelen 

• Twee aanvragen waren problematisch omdat de bestudeerde populatie 
verschillend was van de doelpopulatie waarvoor de terugbetaling werd 
aangevraagd. 

• In 12 van de 18 dossiers was er geen RCT en enkel gegevens over 
prospectieve (11/12) of retrospectieve (1/12) cohortstudies. 

• In 6 van de 18 dossiers waren er resultaten van minstens een RCT 
maar bij 2 van de 6 was de RCT uitgevoerd met een ander hulpmiddel 
dan het hulpmiddel waarvoor een terugbetaling werd aangevraagd.  

• 9 van de 18 dossiers bevatten geen enkel gegeven over de 
levenskwaliteit of andere relevante outcomes voor patiënten zoals de 
globale overleving.  

• Bij 2 aanvragen werd het gebrek aan resultaten op voldoende lange 
termijn als problematisch beschouwd. 

In de discussie bespreken we verder deze resultaten.  

4. LITERATUURSTUDIE  
De literatuurstudie was gefocust op publicaties rond het ontbreken van 
wetenschappelijk bewijs (evidence gaps) bij het in de handel brengen van 
geneesmiddelen of hoog-risico medische hulpmiddelen. Publicaties waarin 
slechts één product besproken werd, werden niet weerhouden. Bijkomend 
bekeken we ook voorbeelden van evidence gaps in de grijze literatuur, 
referenties aangehaald in de geselecteerde publicaties of aangebracht door 
externe experts. De gedetailleerde resultaten en de zoekstrategie zijn te 
vinden in het wetenschappelijk rapport. We bespreken hier de belangrijkste 
elementen.  

4.1. Geneesmiddelen 
De eerste algemene bevinding van deze literatuurstudie werd reeds in de 
inleiding vermeld, namelijk dat het wetenschappelijk bewijs dat wordt 
aangeleverd voor de het verkrijgen van een marktvergunning frequent als 
onvoldoende beschouwd wordt door de beoordelaars van de HTA-
agentschappen. Dit zorgt voor belangrijke onzekerheden in de 
beslissingsprocedures over de terugbetaling. 

Voor 42% van 68 oncologie indicaties goedgekeurd door het EMA in de 
periode 2009-2013 waren er bij goedkeuring geen gegevens beschikbaar 
over de globale overleving.12 Na minstens 3 jaar opvolging bedroeg dit 
aandeel nog steeds 38%. Een andere belangrijke parameter, de verbetering 
van de levenskwaliteit, werd slechts gezien bij goedkeuring in 10% van de 
dossiers. Voor ongeveer de helft van de kankergeneesmiddelen die 5 jaar 
(mediaan) op de markt zijn, is er nog steeds geen bewijs van verbetering in 
globale overleving of levenskwaliteit.12 Een gelijkaardig gebrek aan 
kwaliteitsvol wetenschappelijk bewijs werd ook vastgesteld voor 
weesgeneesmiddelen, zowel op het moment dat ze in de handel gebracht 
worden als een aantal jaar later.18 

Over het algemeen moet de werkzaamheid en de veiligheid van nieuwe 
geneesmiddelen worden aangetoond aan de hand van minstens 2 RCT’s, 
maar deze regel werd slechts opgevolgd in iets meer dan 50% van de door 
het EMA goedgekeurde geneesmiddelen (2014-2019).27 Bovendien vragen 
HTA-agentschappen en betalers, in tegenstelling tot de regelgevende 
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instanties, dat deze RCT’s gebruik maken van een direct vergelijking met 
de zorgstandaard en dat ze outcomes meten die relevant zijn voor de 
patiënt, zoals de globale overleving, levenskwaliteit, symptomen of 
functionele eindpunten in plaats van niet-gevalideerde surrogaat 
parameters. Dat is echter slechts zelden het geval. Tafuri et al. (2016)28 
vonden dat bij de parallelle adviesprocedure het advies door de 
regelgevende instanties en de HTA-agentschappen verschilde in 23% van 
de gevallen wat betreft de bestudeerde populatie, in 56% van de gevallen 
wat betreft het vergelijkend middel, en in 41% van de gevallen wat betreft 
de eindpunten. De verschillen in de standpunten tussen regelgevende 
instanties en HTA-agentschappen/betalers zijn vooral uitgesproken 
wanneer het gaat over voorwaardelijke toelatingen. 

Traditioneel hechten bedrijven meer waarde aan de eisen van de 
regelgevende instanties dan aan die van de HTA-agentschappen,23 die 
bovendien ook van land tot land kunnen verschillen. Daarom bevelen 
verschillende auteurs aan om meerdere mogelijkheden te voorzien voor een 
samenwerking en dialoog tussen producenten, HTA-agentschappen 
en betalers, en dit vanaf het begin van de ontwikkeling van een nieuw 
product. Dit moet toelaten de strategieën voor het genereren van 
wetenschappelijk bewijs (pre- en post-market) af te stemmen en vanaf het 
begin te voldoen aan de (gemeenschappelijke) eisen van de HTA-
agentschappen. 

De invoering van versnelde procedures heeft ertoe geleid dat er beperktere, 
kortere en minder dure studies werden uitgevoerd en dat er vaker 
surrogaatmerkers (surrogate endpoints) gebruikt worden. In ongeveer de 
helft van de versnelde procedures (met name een voorwaardelijke 
marktvergunning door het EMA) gaven de HTA-agentschappen een 
negatief advies over de terugbetaling, niet alleen omwille van het gebrek 
aan wetenschappelijk bewijs maar ook omwille van de prijs en de gevolgen 
voor de zorgorganisatie.29 De versnelde procedures bij een voorwaardelijke 
vergunning voor het in de handel brengen leiden dus niet altijd tot een 

 
c  De Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz is een Duitse wet uit 2011 die 

vereist dat farmaceutische bedrijven de meerwaarde van hun nieuwe 
producten aantonen vergeleken met de zorgstandaard.  

terugbetaling en een snellere toegang voor patiënten tot deze 
geneesmiddelen. 

Bovendien vragen sommige auteurs in het kader van transparantie dat de 
resultaten van de RCT's op een meer volledige manier gepubliceerd worden 
in de EPARs, de trial-registers en peer-reviewed artikels. De Duitse 
AMNOG-documentenc (Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz – 
Pharmaceuticals Market Reorganisation Act) worden in dit opzicht als het 
meest volledig beschouwd, en zouden dus als voorbeeld kunnen dienen, 
zeker wat betreft resultaten per populatie subgroep.30 

4.2. Medische hulpmiddelen 
Voorafgaand aan de nieuwe MDR bestond er geen database van CE-
gemarkeerde medische hulpmiddelen. Ook vandaag is die EUDAMED-MDR 
database nog niet publiek toegankelijk. De vorige Europese richtlijnen 
stelden geen enkele verplichting rond het registreren van klinische studies 
en het publiceren van de resultaten ervan. Geïnteresseerde onderzoekers 
hadden dan ook veel moeite om te bepalen welke hoog-risico medische 
hulpmiddelen op de markt waren en welke klinische studies de 
markttoegang ondersteunden. Er zijn dan ook relatief weinig studies gewijd 
aan de methodologische gebreken van de klinische studies en eventuele 
“evidence gaps”. Alle geïdentificeerde artikels vertrokken van dezelfde 
vaststelling: medische hulpmiddelen worden nog steeds 
gecommercialiseerd ook al is er geen bewijs van hun klinische 
werkzaamheid of de voordelen voor de patiënt in vergelijking met 
bestaande alternatieven.18, 31-34 Frequent is de CE markering gebaseerd 
louter op een literatuurstudie van “equivalente” medische hulpmiddelen. 
Bovendien werden meerdere gevaarlijke en/of ineffectieve medische 
hulpmiddelen uiteindelijk van de markt gehaald.34, 35 
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De belangrijkste reden waarom er zo weinig gerandomiseerd onderzoek is 
met medische hulpmiddelen is het feit dat er geen RCT’s nodig waren/zijn 
om een CE markering te bekomen.36 RCT's met medische hulpmiddelen zijn 
haalbaar37, 38 en er is een positieve tendens naar meer RCT’s,39 wat het 
argument van de sector tegenspreekt dat het onmogelijk zou zijn om zulke 
studies uit te voeren. De uitgevoerde RCT's vertonen evenwel nog vaak 
methodologische gebreken (een gebrek aan statistische bewijskracht, 
slecht gedefinieerde primaire uitkomstmaten, ontbrekende gegevens, etc.) 
waardoor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs dan ook matig is. In 
tegenstelling tot geneesmiddelen, bestaat er nog geen platform voor dialoog 
en gemeenschappelijk advies door de Expert Panels, Notified Bodies en 
HTA-agentschappen/betalers voor de klinische ontwikkeling van medische 
hulpmiddelen.  

Voor implantaten is de observatieduur vaak erg kort in vergelijking met de 
lange voorziene gebruiksduur, en registers kunnen daartoe zeer nuttig 
zijn.40-42 Enkele artikels duiden op het belang van device-specifieke factoren 
zoals een leercurve, of het verband tussen resultaat en volume.31, 32, 43 

De oude Europese richtlijnen definieerden niet duidelijk welke criteria 
gebruikt moesten worden om de gelijkwaardigheid van hulpmiddelen te 
bepalen en verschillende auteurs geven dan ook aan dat het moeilijk is om 
de gelijkwaardigheid van de bestudeerde medische hulpmiddelen te 
interpreteren.31, 34 

De hypothese dat klinische studies van hoge kwaliteit in de post-
marketingfase zullen worden uitgevoerd blijkt voor medische hulpmiddelen 
niet juist te zijn.18 

5. DISCUSSIE EN MOGELIJKE 
OPLOSSINGEN 

Slechts 10% van de nieuwe geneesmiddelen zijn een echte therapeutische 
vooruitgang.1 Het vlug op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen en 
hoog-risico medische hulpmiddelen verdient een zorgvuldige evaluatie op 
de voor- en nadelen voor de patiënten. De evolutie naar een versnelde 
toegang tot de markt dreigt de toegang van patiënten tot terugbetaalde 
evidence-based innovaties te vertragen in plaats van te versnellen, wat toch 
de initiële bedoeling was. 

Veel nieuwe medische hulpmiddelen komen op de markt met bewijs voor de 
veiligheid en de prestatie (performance) dat geleverd wordt via een 
literatuuroverzicht van vergelijkbare (equivalente) hulpmiddelen, dus zonder 
eigen klinische studies. Het regelgevend kader voor medische hulpmiddelen 
vertrouwt er op dat de klinische onderzoeken gebeuren vooral na de CE-
markering, dus in de post-market periode. 

Betalers van gezondheidszorg, HTA-instanties die hen adviseren, en ook 
clinici willen echter reeds bij marktintroductie beschikken over een 
gerandomiseerde vergelijking van de nieuwe behandeling met de 
bestaande standaardbehandeling bij een representatieve 
patiëntenpopulatie en met voor de patiënt relevante uitkomsten (kwaliteit 
van leven, symptomen en functionele uitkomsten, en, voor 
levensbedreigende aandoeningen, totale overleving). Dit wordt van 
essentieel belang geacht om eventuele therapeutische voordelen op 
betrouwbare wijze te kunnen beoordelen.  
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5.1. De scheiding tussen regelgevende instanties en HTA-
instanties, meer samenwerking noodzakelijk  

Figuur 1 – Verschillen in perspectief tussen regelgever en HTA-
instanties/ zorgbetalers 

 
De regelgevende instanties (het EMA en de FDA)44 en de Notified Bodies 
kunnen alleen binnen hun wettelijke kaders opereren. Eventuele 
veranderingen in het systeem kunnen daarom alleen worden gerealiseerd 

met de volledige steun van de ministers van Volksgezondheid van de EU-
lidstaten en de EU-Commissie. Deze systeemwijzigingen moeten niet alleen 
inhouden dat de regelgevende instanties verplicht worden om in hun 
wetenschappelijk advies aan de bedrijven ook die elementen op te nemen 
die door betalers en HTA-instanties als essentieel worden beschouwd, maar 
ook dat de bedrijven verplicht worden om de voor de HTA vereiste studies 
uit te voeren vooraleer een marktvergunning wordt gegeven. 

Het afstemmen van de vereisten betreffende wetenschappelijk bewijs voor 
HTA tussen de lidstaten kan een sterke troef worden voor Europa. Dit zou 
de onderhandelingspositie van de EU bij het opzetten en ontwikkelen van 
geneesmiddelen op wereldniveau immers versterken.45 

HTA agentschappen en betalers pleiten voor pre-market trials die 
vergelijkend en meer pragmatisch zijn, representatief voor de patiënten 
die later een terugbetaalde behandeling krijgen. Indien mogelijk is die studie 
ook verenigbaar met de vereisten van de regelgevers. Als dit niet mogelijk 
is, moet een aparte pre-market klinische trial georganiseerd worden 
specifiek voor de zorgbetalers. Deze vergelijkende trial kan bij voorbeeld 
een registry-based RCT (randomisatie binnen een register) zijn of deel 
uitmaken van adaptieve platform trial.25, 26 Zulke trial met producten van 
meerdere bedrijven wordt best door een onafhankelijke organisatie 
uitgevoerd. De publieke sector kan mee financieren aan de nodige 
infrastructuur, om de onafhankelijkheid van het platform te garanderen. In 
geval van relevante eindpunten op de lange termijn kan ook wenselijk zijn 
om deze klinische trials voort te zetten, of minstens de actieve 
behandelingsarmen, tijdens de post-marketingfase. 
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Figuur 2 – Naar een praktijkgerichte, vergelijkende fase 2b/3. 

 
De comparatieve RCT die vereist is vanuit het oogpunt van de zorgbetaler dient te starten tegelijk met de huidige fase 2b/3. De vergelijkende RCT kan soms langer duren 
indien patiënt-relevante eindpunten gemeten worden i.p.v. (niet-gevalideerde) surrogaatmerkers. Maar dan nog kunnen patiënten sneller voordeel halen omdat een 
geinformeerde keuze en evidence-based medicine (EBM) mogelijk worden. De vergelijkende RCT kan bvb deel uitmaken van een adaptieve platform trial of bestaan uit een 
registry-based RCT, met publieke co-financiering van de infrastuctuur.  
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Figuur 3 – De ideale opzet van gerandomiseerde fase 2b/3 trials vanuit het oogpunt van de gezondheidszorgbetaler (en de clinicus). 
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5.1.1. Vereisten wat betreft de onderzochte populatie 
Klinische studies zijn informatiever voor de patiënten, de behandelende 
artsen en de betalers van gezondheidszorg als ze worden uitgevoerd op een 
populatie die vergelijkbaar is met de populatie voor wie het 
geneesmiddel of medisch hulpmiddel normaal gezien gebruikt zal 
worden.  

Dossierbeoordelaars van het RIZIV stelden vast dat de doelpopulatie in het 
verzoek om terugbetaling voor 6 op 18 geneesmiddelen en 2 van de 18 
medische hulpmiddelen niet overeenkwam met de proefpatiëntenpopulatie, 
en dat voor sommige subgroepen geen bewijs van extra voordeel werd 
aangetoond. Voor geneesmiddelen blijken de AMNOG-rapporten in 
Duitsland in dit opzicht meer volledige informatie te verstrekken dan de 
European Public Assessment Reports (EPAR's).30 Voor medische 
hulpmiddelen werd vastgesteld dat de patiëntenpopulatie waarvoor het 
medisch hulpmiddel geïndiceerd was, vaak onduidelijk was, waardoor het 
voor de HTA-instanties moeilijk was om de doelgroep duidelijk te 
beschrijven en het voor de betalers ook moeilijk was om een ongewenste 
uitbreiding van indicatie te controleren. Bovendien was de proefsetting niet 
altijd een afspiegeling van de klinische praktijk. Om voor de betalers van 
gezondheidszorg zo informatief mogelijk te zijn, zou de proefsetting de 
bezoekfrequentie van de normale zorgsetting met betrekking tot routine 
klinische follow-up moeten weerspiegelen. 

5.1.2. Vereisten wat betreft de onderzochte interventie 
Wat de interventie zelf betreft, kan er bewijs ontbreken over de optimale 
dosis of duur van de behandeling (bv. duur van de kankerbehandeling met 
immunotherapie). Wanneer deze variabelen niet in een fase 2b/3-onderzoek 
met meerdere armen worden getest, ontstaat extra onzekerheid, ook naar 
budget impact en de kosteneffectiviteit. 

Terwijl voor geneesmiddelen het in de klinische studies geteste product 
hetzelfde is als het in de handel gebrachte product, is dit niet noodzakelijk 
het geval voor medische hulpmiddelen met een hoog risico. Voor 2 van de 
18 terugbetalingsdossiers werd het expliciet als een probleem 

gerapporteerd door de dossierbeoordelaar dat de proeven in het dossier met 
een ander hulpmiddel waren uitgevoerd. 

De beschikbaarheid van klinische studies die het routinegebruik 
weerspiegelen, is waarschijnlijk nog belangrijker voor medische 
hulpmiddelen dan voor geneesmiddelen, gezien het belang van onder 
andere de leercurve van de chirurgen bij het gebruik van invasieve 
medische hulpmiddelen en implantaten. 

5.1.3. Vereisten wat betreft het gebruikte vergelijkend middel (de 
comparator) 

Voor HTA-agentschappen en betalers is een gerandomiseerde en 
rechtstreekse vergelijking met de standaardzorg van essentieel belang 
om de therapeutische toegevoegde waarde van een product te kunnen 
beoordelen en de kosteneffectiviteit ervan te kunnen berekenen. Dit geldt 
zowel voor geneesmiddelen als voor medische hulpmiddelen. Vergelijkende 
RCT’s zijn ook belangrijk voor clinici, zodat zij weloverwogen 
behandelingskeuzes kunnen maken en deze openlijk kunnen bespreken 
met de patiënt.  

Verschillende organisaties zonder winstoogmerk in België hebben 
aanbevolen dat RCT’s met een actieve comparator de norm zouden moeten 
zijn bij de ontwikkeling van geneesmiddelen.46 Het is niet alleen noodzakelijk 
dat deze RCT’s worden uitgevoerd in de fase die voorafgaat aan het op de 
markt brengen van het geneesmiddel, maar bovendien kan worden 
aangevoerd dat een onafhankelijke instantie dergelijke commercieel 
gevoelige "head-to-head" proeven zou moeten uitvoeren. Artsen worstelen 
met het gebrek aan geschikte vergelijkende RCT’s en trials om de 
behandeling te optimaliseren. De klinische behoefte aan geschikte 
vergelijkende RCT’s is gemeld op het gebied van oncologie,5 ernstige 
astma,7 multiple sclerose,6 en andere voorbeelden gedocumenteerd door 
Garattini et al. (2021).8 

Het gebruik van een placeboarm kan bij voorbeeld verantwoord zijn als de 
klassieke behandeling niet op afdoend wetenschappelijk bewijs berust. 
Deze placeboarm kan bijvoorbeeld ingebed zijn in een RCT met drie armen, 
en kan achterwege gelaten worden zodra er genoeg bewijs is voor de 
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superioriteit van één of beide actieve behandelarmen. Indien nodig, kan de 
proef dan worden verdergezet met de actieve behandelarmen voor een 
evaluatie van langetermijn eindpunten. Het EMA en de commissies voor 
medische ethiek laten echter vergelijkingen toe louter ten opzichte van een 
placebo-only arm, zelfs wanneer er een kosteneffectieve en aanvaarde 
standaardbehandeling bestaat. Een gerandomiseerde vergelijking met een 
kosteneffectieve standaardbehandeling, met patiënt-relevante uitkomsten, 

is echter van essentieel belang om het therapeutische voordeel te kunnen 
beoordelen en om de incrementele kosteneffectiviteit te kunnen berekenen. 
Tijdens de parallelle advisering door regelgevende instanties en HTA-
instanties is de keuze van het vergelijkingsmiddel dat aan de industrie wordt 
geadviseerd vaak het voorwerp van onenigheid tussen regelgevende 
instanties en HTA-instanties (zie Figuur 4).28 

 

Figuur 4 – Mate van overeenstemming tussen HTA-instanties en 
regelgevende instanties per onderwerp 28 
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De industrie volgt echter vooral het advies gegeven door de regelgevers en 
niet de HTA-instanties. De reden waarom HTA advies dan wel gevraagd 
wordt is onduidelijk maar er is gesuggereerd dat dit helpt om de 
commerciële strategie te bepalen.23 Waarom zouden bedrijven een 
vergelijkende RCT uitvoeren als dat niet nodig is om de EMA horde te 
nemen? Vooral wanneer de commerciële voordelen wellicht niet opwegen 
tegen het feit dat een vergelijkende RCT riskanter en duurder is en mogelijks 
meer tijd in beslag neemt. 

In 8 van de 18 onderzochte bestudeerde RIZIV geneesmiddelendossiers 
bevatte de RCT geen actief vergelijkingsmiddel of werd het 
vergelijkingsmiddel ongeschikt geacht. Het ontbreken van een vergelijkende 
trial met een geschikte comparator is ook een vaak voorkomend probleem 
bij vergoedingsbesluiten in Duitsland.47 Slechts een kwart tot de helft van de 
geneesmiddelen die van 2015 tot 2018 jaarlijks door het EMA werden 
goedgekeurd, had ten minste één RCT met actieve comparator.3 De 
onzekerheid voor de betaler is nog groter in gevallen waarin de 
marktvergunning alleen is gebaseerd op niet-gerandomiseerde studies, een 
ongewenst neveneffect van de programma’s voor versnelde markttoegang. 
Regelgevers lopen het risico zich te concentreren op de verkeerde discussie 
rond het thema van toegevoegde therapeutische waarde.48 Producten die 
evenwaardig zijn kunnen ook een plaats hebben bij voorbeeld op basis van 
een ander profiel aan nevenwerkingen. Er is dus geen noodzaak om aan te 
tonen dat het nieuwe geneesmiddel superieur is aan de 
standaardbehandeling om op de markt te kunnen komen. Het echte 
probleem voor clinici en HTA-instanties is echter het gebrek aan 
vergelijkende trials. 

Ook voor hoog-risico medische hulpmiddelen belemmert het gebrek aan 
degelijke vergelijkende klinische gegevens de nationale 
vergoedingsprocedures.49-51 De MDR is niet expliciet over de comparator in 
klinische onderzoeken. Voor 12 van de 18 bestudeerde medische 
hulpmiddelen bevatten de RIZIV -dossiers geen enkele RCT. 

5.1.4. Vereisten wat betreft de uitkomsten (outcomes) 
In 8 van de 18 RIZIV dossiers voor nieuwe geneesmiddelen werden niet-
gevalideerde surrogaateindpunten gebruikt en in 9 van de 18 dossiers voor 
hulpmiddelen ontbraken voor de patiënt relevante eindpunten. Ontbrekende 
langetermijnresultaten werden door de RIZIV experten gerapporteerd als 
een probleem voor 2 van de 18 hulpmiddelendossiers (implantaten). Voor 
oncologiegeneesmiddelen is het gebruik van een responspercentage of 
progressievrije overleving zonder bewijs van baten in termen van 
levenskwaliteit of totale overleving vaak een probleem.2 De levenskwaliteit 
wordt soms niet gemeten of niet gerapporteerd, hoewel dit voor patiënten 
een heel belangrijke uitkomst is en het meten van de impact hierop door de 
HTA-instanties werd aanbevolen.2, 23, 52-54 

Zo weet men bijvoorbeeld na een periode van 5 jaar (mediaan) voor 
ongeveer de helft van de beschikbare kankergeneesmiddelen nog steeds 
niet of ze werkelijk een meerwaarde hebben voor de globale overleving of 
de levenskwaliteit.12 

De gegevens die over de levenskwaliteit verzameld worden zijn vaak niet 
voldoende, als ze al verzameld worden. Idealiter gebeurt dit  aan de hand 
van een generisch instrument (bv. EQ-5D-5L) dat het ziekte-specifiek 
instrument aanvult, gemeten op meerdere momenten en gedurende een 
langere periode. Zo kunnen de QALY's, voor kwaliteit gecorrigeerde 
levensjaren, berekend worden over een lange periode. In de aanvragen tot 
goedkeuring voor kankergeneesmiddelen wordt een verbetering van de 
levenskwaliteit slechts in 10% van de gevallen aangetoond.12 Resultaten 
voor QoL worden soms onbegrijpelijk als confidentieel beschouwd.2 Het is 
dus ook noodzakelijk dat de regelgevende instanties en de betalers/HTA-
agentschappen hun aanbevelingen rond het meten – en het rapporteren – 
van gegevens over de levenskwaliteit op elkaar afstemmen. 
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5.1.5. Naar meer efficiënte klinische studies, beperkingen van 
observationele ‘real-world data’  

Het plannen en uitvoeren van gerandomiseerde klinische studies neemt tijd 
en is duur. Er zijn echter een aantal opportuniteiten om en de efficiëntie van 
gerandomiseerde trials te verhogen alsook de relevantie voor de 
zorgbetaler. Zo schat men in meestal slechts een kleine fractie van de 
doelpopulatie voldoet aan de soms (te) strenge criteria voor RCT 
studieparticipanten, wat de externe validiteit van de RCT niet ten goede 
komt. Een oplossing daarvoor bestaat uit RCT’s die geënt worden op een 
bestaand register (registry-based RCT’s),55 waarbij de drempel voor 
deelname aan de trial voor patiënt en arts een stuk lager liggen. Als 
voorbeeld vernoemen we de ervaring in Upsala met registry-based RCT’s 
op het gebied van cardiologie.56 Niet minder dan 70% van de patiënten in 
het register gaven toestemming tot randomisatie (i.p.v. de typische 10-20%), 
de inclusieperiode van de RCT was dan ook zeer kort. De totale RCT kost 
was in dit geval dertig keer lager dan een klassieke RCT die tegelijk in de 
VS plaats vond. Bovendien genoot de registry-based RCT van een langere 
follow-up. Registry-based RCT’s zouden ook moeten opgenomen worden in 
de discussies rond de European Health Data Space, en meer specifiek het 
DARWIN project, dat nu beperkt lijkt tot observationele studies. 

Een ander voorbeeld zijn adaptieve platform trials met data collectie vooral 
op basis van reeds routinematig verzamelde gegevens die gekoppeld 
worden. Dit model van “large simple trials” uit Oxford, UK, werd met succes 
gebruikt in de RECOVERY covid-19 trial.(www.recoverytrial.net) De 
gegevens die de onderzoeker zelf nog moest invullen konden tot een enkele 
pagina worden beperkt. Gezien zulke meer pragmatische trials een brede 
patiëntenpopulatie includeren dienen ze voldoend groot te zijn om met 
voldoende statistische power subgroep analyses toe te laten. 

De standaard RCT situatie waarbij een geneesmiddel met één bedrijf als 
sponsor wordt getest is waarschijnlijk te simplistisch om te voldoen aan de 
behoeften van de volksgezondheid.57 Sommige opiniemakers hebben er 
daarom voor gepleit vergelijkende RCT’s niet door het bedrijf maar door een 
onafhankelijke derde te laten uitvoeren. Ze benadrukten ook het belang van 
harmonisatie van studie design om latere meta-analyses of netwerk 
analyses mogelijk te maken.57 Internationale adaptieve platform RCT’s 

leiden per definitie tot een geharmoniseerde studieopzet voor verschillende 
geneesmiddelen binnen een therapeutisch gebied, met inbegrip van hun 
“companion diagnostics”. Deze laatste vormen naar harmonisatie toe een 
problematiek of zich.58 

Collins et al (2020)59 ziet ook meer toekomst in het verminderen van de 
onnodige kosten en complexiteit van RCT's, eerder dan in het 
achterwege laten van de randomisatie. Deze visie wordt ook gedeeld 
door het KCE Trials programma, een publiek gefinancierd programma van 
voornamelijk grootschalige gerandomiseerde trials voor “comparative 
effectiveness” en “drug repurposing” doeleinden.60 Op langere termijn zou 
het nog efficiënter zijn om de benodigde gegevens semi-automatisch te 
extraheren uit het uniek elektronisch patiënten dossier dat wordt gebruikt 
voor extra- en intramurale zorg en gebruik maakt van een standaard 
terminologie (vb. Snomed CT).61  

Polak et al. (2020)62 rapporteerde dat observationele data verzameld 
gedurende zogenaamde “expanded access” programma’s van de FDA of 
het EMA (tot 2018) de belangrijkste klinische gegevens waren voor in totaal 
13 dossiers (de FDA en het EMA gecombineerd). Multipele initiatieven lopen 
momenteel om conclusies rond werkzaamheid te kunnen baseren op 
observationele real-world data.11 Het is echter belangrijk te beseffen dat 
een groot deel van de conclusies inzake werkzaamheid die op basis 
van observationele data worden getrokken, worden tegengesproken 
door resultaten gebaseerd op een RCT.63 Ook de graad van volledigheid 
van real-world data sets is een probleem wat maakt dat selectie van 
welbepaalde patiënten onmogelijk is.64 Dit betekent dat voor de overgrote 
meerderheid van nieuwe behandelingen randomisatie essentieel blijft om de 
behandelgroepen niet alleen te balanceren voor de “bekende onbekende 
variabelen” maar ook voor de “unknown unknowns”, teneinde de bias tot 
een minimum te beperken en de gemaakte conclusies te rechtvaardigen. 
Het vervangen van RCT's door studies op basis van observationele 
gegevens lijkt dus voorbarig.59, 63, 65-67  

Grote en volledige observationele datasets kunnen echter wel een 
systematisch overzicht geven van de patiëntenpopulatie die de interventie 
heeft gebruikt, alsmede van de routinematig verzamelde uitkomsten. Dit zou 
een revolutie teweeg kunnen brengen voor de farmocovigilantie en 

http://(www.recoverytrial.net)/
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materiovigilantie, maar het valt nog te bezien of er een toegevoegde waarde 
is voor vergelijkende effectiviteitsanalyse indien dit niet gekoppeld wordt aan 
randomisatie.  

De overheden kunnen deze efficiëntiewinsten op basis van 
gestandaardiseerde elektronische medische dossiers faciliteren door te 
zorgen voor een passend internationaal rechtskader, een 
gestandaardiseerde medische terminologie (bvb SNOMED CT) en de 
bijbehorende infrastructuur voor informatietechnologie. 

5.1.6. Mag de bewijsdrempel voor medische hulpmiddelen lager 
liggen? 

Hebben patiënten recht op dezelfde mate van bescherming tegen 
schadelijke effecten wanneer zij met een medisch hulpmiddel worden 
behandeld in vergelijking met een geneesmiddel? Het voor de hand 
liggende antwoord is ja, maar de werkelijkheid is anders. Nieuwe medische 
hulpmiddelen kunnen op de Europese markt komen zonder degelijke 
klinische studies of zelfs zonder enige klinische studie indien gelijkwaardig 
met bestaande hulpmiddelen.18, 31-34 De MDR geeft een meer specifieke 
definitie voor gelijkwaardigheid voor medische hulpmiddelen. Medische 
hulpmiddelen vertonen nog andere specifieke kenmerken waarmee best 
rekening gehouden wordt bij hun klinische beoordeling, zoals een leercurve 
bij chirurgische procedures die met het hulpmiddel geassocieerd zijn, een 
mogelijke volume/resultaat-relatie en specifieke voorzorgen naar blindering 
om de uitkomsten te meten.68-70 

Het CE-markeringssysteem voor medische hulpmiddelen rekent er sterk op 
dat klinische gegevens verzameld worden na het verkrijgen van de CE 
markering (dus post-market). Voor medische hulpmiddelen is echter 
aangetoond dat studies van hoge kwaliteit zelden nog worden verricht na 
het in de handel brengen van het hulpmiddel en dat klinisch bewijs voor de 
doeltreffendheid bijgevolg vaak afwezig blijft.18 Ook de spontane rapportage 
van veiligheidsincidenten is ondermaats. Daardoor wordt het moeilijk om de 
voordelen tegen de risico's af te wegen.20, 21 Artsen die cardiovasculaire of 
orthopedische hulpmiddelen implanteren, kunnen het melden van 
ongewenste voorvallen met medische hulpmiddelen om verschillende 
redenen als onnodig, niet mogelijk of zinloos beschouwen, wat tot ernstige 

onderrapportage leidt.19 Voor implanteerbare medische hulpmiddelen 
hebben sommige landen registers opgezet, die zelfs voor op-registers-
gebaseerde RCT's zouden kunnen worden gebruikt, mits de kwaliteit en de 
volledigheid kan worden gewaarborgd.71 

Verschillende groepen, waaronder het KCE, hebben een stapsgewijze 
aanpak aanbevolen voor de invoering van innovatieve medische 
hulpmiddelen, gebaseerd op het IDEAL-model (Idea, Development, 
Exploration, Assessment, Long-term study), ontwikkeld door een groep 
chirurgen om het onderzoek en de rapportage van de resultaten te 
verbeteren.32, 50, 72, 73 De stapsgewijze invoering vraagt om steun van de 
regelgever74 aangezien het helpt om de risico’s op schade te beperken.75 
Het is bij IDEAL van belang dat alle noodzakelijke stappen worden gevolgd, 
inclusief de RCT-stap.32  

RCT's met medische hulpmiddelen zijn haalbaar37, 38 en er is een positieve 
tendens naar meer RCT’s.39 HTA instellingen in Oostenrijk en Frankrijk 
hebben voorbeelden gepubliceerd van mogelijke klinische trials met 
medische hulpmiddelen.76, 77 

Er is dringend behoefte aan meer transparantie over medische 
hulpmiddelen die in de handel zijn en over de klinische gegevens van die 
hulpmiddelen. Er is meer communicatie nodig tussen de HTA-instanties, de 
Notified Bodies en de autoriteiten die hen controleren. Daarnaast is er 
behoefte aan een vroegtijdige dialoog met de industrie van medische 
hulpmiddelen.43, 78, 79 Multistakeholderinitiatieven, zoals het door de EU 
gefinancierde core-md-initiatief (www.core-md.eu), kunnen hierbij helpen.80  



 

KCE Report 347As Markttoegang in Europa voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 27 

 

 

5.2. Transparantievereisten 

5.2.1. Voor geneesmiddelen  
Het algemene niveau van de transparantie rond de resultaten van klinische 
studies met geneesmiddelen is de laatste jaren significant verbeterd en ligt 
duidelijk hoger dan dat voor medische hulpmiddelen. De klinische 
ontwikkeling van en de resultaten van klinische studies met nieuwe 
geneesmiddelen worden samengevat in Europese Openbare 
Beoordelingsrapporten (EPAR's) die beschikbaar zijn op de website van het 
EMA. De volledigheid van deze EPARs (en die van peer-reviewed 
publicaties en de samenvattingen van de registers van klinische studies) kan 
echter nog beter, vooral wanneer we ze vergelijken met de AMNOG-
documenten in Duitsland. Deze laatste zijn veel gedetailleerder met 
bijvoorbeeld analyses over subgroepen van de studiepopulatie. 

Gegevens over de levenskwaliteit dienen als uitkomstmaat systematisch in 
klinische trials worden opgenomen en gerapporteerd. Dit is echter soms niet 
zo. De bewering van de industrie dat dergelijke gegevens "commercieel 
gevoelig" zijn en vertrouwelijk moeten blijven, valt moeilijk te rechtvaardigen 
in het kader van een transparante rapportering van alle resultaten van 
klinische studies. De commissies voor medische ethiek zouden een 
belangrijke rol kunnen spelen door de registratie van studies standaard op 
te volgen alsook de tijdige publicatie van alle resultaten. 

5.2.2. Voor medische hulpmiddelen 
De invoering van de nieuwe verordening over medische hulpmiddelen moet 
de transparantie ervan verbeteren, een gebied waarop Europa achterloopt 
in vergelijking met de Verenigde Staten. Om de transparantie rond klinische 
studies voor medische hulpmiddelen te garanderen is er de beloofde 
Europese database, EUDAMED-MDR, die toegankelijk zal zijn voor het 
grote publiek. Het is echter nog niet helemaal duidelijk in welke mate van 
detail gegevens gerapporteerd zullen worden in deze databank. De 
implementering van deze databank is helaas ook vertraagd. 

5.3. Gepubliceerde beleidsaanbevelingen  
Over de in dit rapport behandelde onderwerpen zijn een aantal 
documenten gepubliceerd met relevante aanbevelingen. 

Meerdere non-profitorganisaties in België (2018)46 hebben een aantal 
beleidsaanbevelingen voor geneesmiddelen ontwikkeld, waarvan sommige 
ook voor dit rapport van belang zijn.  

• “Internationale samenwerking bij prijsonderhandelingen, 
horizonscanning en HTA moet worden aangemoedigd. 

• Om de therapeutische meerwaarde te beoordelen, moeten pre-market 
RCT's met een relevante actieve comparator de norm zijn bij de 
ontwikkeling van geneesmiddelen.” 

De Beleidsbrief 29 van de European Observatory on Health Systems and 
Policies werd opgesteld ter ondersteuning van het Oostenrijkse 
voorzitterschap van de Raad in 2018 en heeft als titel "Hoe innovatie 
stimuleren om tegemoet te komen aan de behoeften van patiënten?”. 
Panteli et al. (2018)81 doen een aantal aanbevelingen die relevant zijn voor 
dit rapport: 

• "Verbetering van de efficiëntie van het genereren van 
bewijsmateriaal in klinisch onderzoek is niet alleen goed voor het 
terugdringen van de kosten van klinische studies, maar kan ook helpen 
bij het oplossen van enkele van de daarmee samenhangende 
technische en ethische problemen, zoals de fragmentatie en duplicatie 
die patiënten onnodig blootstellen aan risico's; het gebrek aan 
vergelijkende effectiviteitsgegevens; de leemten in bewijsmateriaal met 
betrekking tot specifieke patiëntengroepen en therapeutische 
gebieden; of de mogelijke belangenconflicten en de daarmee 
samenhangende publicatievooringenomenheid. 

• Door de lat voor markttoegang hoger te leggen door te eisen dat een 
nieuw product zijn superioriteit of gelijkwaardigheid ten opzichte 
van bestaande alternatieven aantoont, kunnen fabrikanten worden 
aangemoedigd zich meer te richten op gebieden met beperkte 
behandelingsmogelijkheden en wordt meer voldaan aan de 
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verwachtingen naar bewijs bij evaluaties met het oog op prijsstelling 
en/of vergoeding (bijvoorbeeld HTA). Meer samenwerking en 
afstemming op het gebied van bewijsvereisten tussen en binnen de 
EU-lidstaten zal het voor fabrikanten waarschijnlijk eenvoudiger maken 
om breed toepasbaar bewijs te vergaren en de evaluaties efficiënter 
maken. 

• Alleen een alomvattende aanpak waarbij initiatieven worden 
gecombineerd om financiering te garanderen, het verzamelen van 
bewijsmateriaal te optimaliseren en de regelgevingsvereisten op elkaar 
af te stemmen, kan de innovatienoden doeltreffend aanpakken. Er is 
behoefte aan een algemene visie met een grotere beleidscoherentie, 
ondersteund door een sterk politiek engagement en 
transparantie.” 

De European Public Health Alliance (EPHA (2017)82 heeft een nieuw 
model voor wetenschappelijk advies (WA) aanbevolen: 

• “Om nadelige effecten van vertrouwelijke WA te vermijden en 
tegelijkertijd te zorgen voor een verduidelijking van wetenschappelijke 
en procedurele vereisten, zou WA op een transparante manier moeten 
worden uitgevoerd. WA zou als zodanig het volgende moeten omvatten 

o algemene richtlijnen inzake wetenschappelijke beginselen voor de 
uitvoering van RCT’s, met inbegrip van vergelijkende RCT’s met 
standaardbehandelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van voor 
de patiënt relevante eindpunten en zowel de doeltreffendheid als 
de schade wordt beoordeeld. De huidige EU-regelgeving sluit 
namelijk niet uit dat marketingaanvragen dergelijke vergelijkende 
RCT’s bevatten die essentieel zijn om patiënten en 
beroepsbeoefenaren te helpen de beste opties te kiezen. 

o Ziektespecifieke richtlijnen ter verduidelijking van ziektespecifieke 
eisen (bv. inzake patiëntenpopulaties, interventies en 
comparatoren, uitkomsten en studieduur). Deze richtlijnen zijn 
gedeeltelijk al beschikbaar. 

o openbare algemene of ziektespecifieke workshops om op kortere 
termijn duidelijkheid te verschaffen over nieuwe vragen. De door 
middel van deze workshops ontwikkelde richtlijnen kunnen dan 
worden gebruikt om bestaande richtlijnenen bij te werken of nieuwe 
richtlijnen te ontwikkelen. Om ongepaste beïnvloeding van de 
resultaten van de workshops te voorkomen, moeten duidelijke 
richtlijnen worden ontwikkeld voor de wijze waarop deze 
workshops moeten worden gehouden. 

o Schriftelijke vragen van individuele bedrijven aan het EMA (en/of 
HTA-instanties of betalers), die ook schriftelijk worden beantwoord 
(zonder vertrouwelijke bijeenkomsten), waarbij zowel de vragen als 
de antwoorden openbaar worden gemaakt op het moment dat de 
antwoorden worden gepubliceerd. De diensten van het EMA 
moeten documenten met vaak gestelde vragen en antwoorden 
opstellen die voor het publiek beschikbaar zijn. Nieuwe verzoeken 
om WA's moeten worden beperkt tot vragen die nog niet in de 
beschikbare vraag- en antwoorddocumenten aan bod komen. 
Deze procedure zou het aantal te beantwoorden vragen aanzienlijk 
verminderen. In dit verband moet het EMA afzien van het innen van 
vergoedingen voor WA. 

o WA-processen moeten openbaar zijn om vertrouwelijke 
onderhandelingen over vrijstellingen van bestaande richtlijnen te 
vermijden. 

o WA's moeten worden verleend door onafhankelijke adviseurs, die 
geen deel uitmaken van het proces van goedkeuring voor het in de 
handel brengen of van het proces van geneesmiddelenbewaking, 
en die onafhankelijk zijn van de industrie.” 
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De European Public Health Alliance (EPHA) (2020)57 heeft 
aanbevelingen gedaan om beter bewijsmateriaal over nieuwe 
geneesmiddelen te genereren.57 

• “Regelgevers moeten patiënten en clinici op het moment van 
goedkeuring routinematig informeren over wat er wel en niet bekend 
is over de voordelen en schadelijke effecten van nieuwe 
geneesmiddelen. 

• De regelgevers moeten bedrijven proactief aanmoedigen om de opzet 
van klinische studies binnen elk therapeutisch gebied te 
harmoniseren. 

• Het Europees Geneesmiddelenbureau moet routinematig gegevens 
over klinische studies op het niveau van de individuele deelnemer 
opvragen om zijn goedkeuringsbesluiten te ondersteunen, en toestaan 
dat deze gegevens door een vooraf bepaalde reeks van organisaties 
van derden opnieuw worden geanalyseerd. 

• Er moet gebruik worden gemaakt van adaptieve platform trials om 
tijdig vergelijkend bewijsmateriaal te genereren over meerdere 
geneesmiddelen voor daartoe gepaste indicaties. 

• Regelgevers moeten selectiever zijn bij het goedkeuren van 
geneesmiddelen op basis van onvolledige gegevens over voordelen en 
risico’s op schade. 

• Wanneer geneesmiddelen op basis van beperkte gegevens 
voorwaardelijk worden goedgekeurd, moet stelselmatig worden geëist 
dat na de goedkeuring RCT’s worden verricht om deze beperkingen 
aan te pakken. 

• In de periode na het in de handel brengen moeten de fabrikanten hun 
studies hiërarchisch opzetten: prioriteit moet worden gegeven aan 
studies die erop gericht zijn het netto klinisch voordeel van een product 
in RCT’s te evalueren in vergelijking met de huidige bekende effectieve 
therapie. 

• De voorschriften voor onderzoek na het in de handel brengen moeten 
actiever door de regelgevers worden aangescherpt. 

• De betalers moeten hun beleidshefbomen en 
onderhandelingsmacht gebruiken om het verkrijgen van beter 
bewijsmateriaal over nieuwe en bestaande geneesmiddelen te 
stimuleren, bijvoorbeeld door bij prijsstellings- en betalingsbesluiten 
uitdrukkelijk rekening te houden met bewezen therapeutische 
toegevoegde waarde.” 

In twee artikels van The Lancet uit 2020 worden vergelijkbare 
aanbevelingen gedaan.3, 11 
Naci et al. (2020)3 richtten zich op vergelijkende effectiviteitsgegevens 
voordat interventies op de markt komen en formuleerden vijf 
beleidsaanbevelingen: 

• "Ten eerste moeten patiënten en clinici via de bijsluiter routinematig 
worden geïnformeerd of er vergelijkende gegevens over de nieuwe 
producten bestaan.  

• Ten tweede moeten de regelgevers selectiever te werk gaan bij het 
gebruik van programma's die de goedkeuring van geneesmiddelen en 
medische hulpmiddelen vergemakkelijken op basis van onvolledige 
gegevens over de werkzaamheid en de nevenwerkingen. 

• Ten derde moeten de regelgevers de uitvoering van 
gerandomiseerde proeven met actieve comparatoren 
aanmoedigen.  

• Ten vierde moeten de regelgevers prospectief opgezette netwerk 
meta-analyses gebruiken op basis van bestaande en toekomstige 
gerandomiseerde proeven.  

• Ten slotte moeten de betalers hun beleidshefbomen en 
onderhandelingsmacht gebruiken om het genereren van 
vergelijkend bewijsmateriaal over nieuwe en bestaande 
geneesmiddelen en hulpmiddelen te stimuleren, bijvoorbeeld door bij 
beslissingen over prijsstelling en betaling expliciet rekening te houden 
met bewezen therapeutische toegevoegde waarde." 
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Cipriani et al. (2020)11 richtten zich op gegevens na het in de handel 
brengen en gaven zeven belangrijke principes: 

• “Ten eerste moeten regelgevers (voor geneesmiddelen en 
hulpmiddelen), Notified Bodies (voor hulpmiddelen in Europa), HTA-
organisaties en betalers op maat gemaakte plannen ontwikkelen voor 
het verzamelen van bewijsmateriaal, en ervoor zorgen dat in 
toekomstige studies na de goedkeuring rekening wordt gehouden met 
eventuele beperkingen van de gegevens die beschikbaar waren op het 
moment dat de geneesmiddelen en hulpmiddelen op de markt werden 
gebracht, en die gevolgen hebben voor de baten/risicoprofielen van 
geneesmiddelen en hulpmiddelen.  

• Ten tweede moeten studies na het in de handel brengen hiërarchisch 
worden opgezet: prioriteit moet worden gegeven aan inspanningen 
die erop gericht zijn het netto klinisch voordeel van een product in 
RCT’s te evalueren in vergelijking met de huidige bekende 
effectieve therapie waar mogelijk, om gemeenschappelijke 
besluitvormingsdilemma's aan te pakken.  

• Ten derde moeten in post-marketingstudies waar nodig actieve 
comparatoren worden opgenomen.  

• Ten vierde moet het gebruik van niet-gerandomiseerde studies voor 
de evaluatie van klinische voordelen in de periode na het in de 
handel brengen worden beperkt tot gevallen waarin de omvang van 
het effect groot wordt geacht of waar het mogelijk is de relatieve 
voordelen of risico's redelijkerwijs af te leiden in omstandigheden 
waarbij het uitvoeren van een RCT niet haalbaar is.  

• Ten vijfde moet de efficiëntie van RCT’s worden verbeterd door de 
werving van patiënten en de verzameling van gegevens te stroomlijnen 
met behulp van innovatieve vormen van studieontwerp.  

• Ten zesde moeten regeringen de productie van vergelijkende 
gegevens na het in de handel brengen rechtstreeks ondersteunen en 
vergemakkelijken door te investeren in de ontwikkeling van 
samenwerkingsnetwerken voor onderzoek en gegevenssystemen 
die de complexiteit, de kosten en de verspilling van rigoureus 
onderzoek na het in de handel brengen verminderen.  

• Ten slotte moeten financiële stimulansen en sancties worden 
ontwikkeld. Deze sancties moeten ook actief toegepast worden. De 
auteurs stellen: "Ten eerste moet de hoogte van de betaling voor 
geneesmiddelen en hulpmiddelen overeenkomen met hun 
toegevoegde waarde volgens robuuste vergelijkende 
effectiviteitsstudies. Ten tweede moet een langere marketing 
bescherming worden overwogen voor producten waarvan overtuigend 
is aangetoond dat zij superieur zijn aan de gevestigde zorgnormen. Ten 
derde zou openbare rapportage over beste onderzoekspraktijken in de 
periode na het in de handel brengen, bedrijven ertoe kunnen aanzetten 
in vergelijkende studies te investeren. Ten slotte zou goedkeuring 
door de regelgever formeler kunnen worden gekoppeld aan beleid 
van de betaler, zoals coverage with evidence development waarbij 
de behandeling alleen beschikbaar is binnen de context van een 
lopende klinische studie na het in de handel brengen."11 "Wat 
sanctiemechanismen betreft, moeten regelgevende instanties per geval 
actief overwegen de vergunning te schorsen, de indicatie te beperken, 
geldboetes op te leggen of zelfs het product uit de markt te halen"11.” 
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 AANBEVELINGENd 
 

Aan de Europese Commissie en de regeringen van de lidstaten 

Na markttoegang van nieuwe geneesmiddelen en hoog-risico medische hulpmiddelen slagen de 
regelgevende en betalende instanties er vaak niet in vergelijkend bewijs te laten genereren dat 
geïnformeerde besluitvorming mogelijk maakt.13, 14, 16, 17, 83 Voor hoog-risico medische hulpmiddelen 
kan men niet vertrouwen op de spontane rapportage van incidenten19-21 Er kan ook niet van uit gegaan 
worden dat er nog studies van hoge kwaliteit worden uitgevoerd na de CE-markering.18 Het uitstellen 
van de vergelijkende RCT’s tot na de markttoegang leidt tot een niet te rechtvaardigen vertraging van 
de toegang van patiënten tot wetenschappelijk onderbouwde innovatie. De pre-market klinische 
studies moeten niet alleen voldoende zijn om op de markt te komen, maar moeten ook een duidelijk 
antwoord geven op de vergelijkende-effectiviteitsvragen van patiënten, clinici en betalers van zorg.81 
Dit doel kan worden bereikt met de steun van de regeringen van de lidstaten en de Commissie van 
de EU, door het EU-rechtskader aan te passen om de volgende punten te verwezenlijken.  

1. De regelgevers zullen actief steun verlenen bij het tot stand brengen van de benodigde 
comparatieve data die patiënten, clinici, HTA agentschappen en betalers nodig hebben om goede 
keuzes te kunnen maken. Meer in het algemeen, zouden de pre-market klinische studies voor 
nieuwe geneesmiddelen en medische hulpmiddelen van klasse IIb/III moeten tegemoet komen 
aan de vereisten van de regelgevers alsook aan de behoeften van de HTA agentschappen en de 
clinici.5-8 De regelgevers dienen te waken over:  

a. Een tijdige opstart en voltooiing van een pre-market vergelijkende RCT bij representatieve 
patiënten zodat de HTA agentschappen tijdig beschikken over de comparative evidence om 
hun rol te kunnen vervullen zoals voorzien in de EU HTA regulation. Het benodigde 
vergelijkend bewijs bestaat uit een pre-market gerandomiseerde trial met een standaardzorg 
arm als comparator. Een placebo-only arm of soms een nepingreep (sham-only) arm kan 
toegevoegd worden indien wetenschappelijk en ethisch verantwoord. Ook in geval er geen 
actieve standaardbehandeling beschikbaar is, blijft het aangewezen de beste 
ondersteunende zorg mee te nemen als comparator. De meest relevante uitkomsten voor de 
patiënt moeten worden opgenomen. Deze uitkomsten moeten de kwaliteit van leven 
omvatten en niet-gevalideerde surrogaatmerkers moeten worden vermeden.  

 

 
d  Alleen het KCE is verantwoordelijk voor de aanbevelingen. 
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b. Als aan de HTA- en de regelgevingsvereisten niet met eenzelfde RCT kan worden voldaan, 
moet een afzonderlijke pre-market gerandomiseerde trial worden uitgevoerd die de 
comparative evidence vragen beantwoordt van HTA agentschappen en clinici. Indien de 
informatie voor de regelgevende instantie reeds beschikbaar is, maar de comparative 
evidence nog niet voorhanden is, kan het EMA een tijdelijke marktvergunning (volgens een 
nieuw te creëren concept) verlenen waarbij het EMA het verder opvolgen en uitvoeren van 
de comparatieve trials verzekert. 

c. Vooraleer het EMA een definitieve marktvergunning verleent dient er een vergelijkende RCT 
met de standaardbehandeling voor HTA beschikbaar te zijn. De standaardbehandeling kan 
zo nodig bestaan uit de beste ondersteunende zorg. 

2. Het EMA zou slechts bij uitzondering gebruik mogen maken van versnelde procedures voor 
marktvergunning. Het EMA dient in dit geval ook te garanderen dat het ontbrekende 
(vergelijkende) bewijs tijdig wordt opgeleverd en dat het op basis van de resultaten de nodige 
acties uit zal voeren (bvb versneld terugtrekken). 

3. Joint scientific consultation (JSC) is vandaag enkel mogelijk op vraag van het bedrijf aan HTA 
agentschappen. Dit zou ook mogelijk moeten zijn op vraag van HTA agentschappen, die 
ondersteund kunnen worden door clinici. Dit geldt ook voor parallel scientific advice door de HTA 
agentschappen samen met het EMA en kan bvb gebaseerd zijn op informatie uit horizonscanning. 
Voorafgaand aan de JSC en het parallel scientific advice moeten de HTA-instanties en de clinici 
het eens worden over de belangrijkste trial ontwerp elementen. Indien het advies van de HTA-
instanties door het bedrijf niet wordt opgevolgd, moet hiervoor een volledige motivering worden 
gegeven die gepubliceerd wordt in het HTA joint clinical assessment rapport. Voor medische 
hulpmiddelen moet nog een efficiënte procedure en een communicatieplatform worden 
vastgelegd tussen HTA-instanties, Expert Panels, Notified Bodies, nationale bevoegde 
autoriteiten, de Europese Commissie en de hulpmiddelenindustrie.79, 84 Regulatory capture, bvb 
het toelaten dat de adviesverlener ook de latere beoordelaar is, moet worden vermeden. 
Teneinde de trial ontwerpen te harmoniseren voor nieuwe interventies met een nieuw 
werkingsmechanisme of in een nieuwe indicatie dient het gegeven advies rond studieontwerp 
publiek te worden gemaakt zodat andere bedrijven van deze informatie gebruik kunnen maken. 

4. Teneinde misverstanden te vermijden bij de aparte evaluatie door regelgevers en HTA 
agentschappen is het aanbevolen dat beide instanties samen het klinisch bewijs bespreken. 
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5. Gezien de blijvende nood aan RCT’s raden we aan om het uitvoeren van de RCT’s meer efficiënt 
te maken:  

a. Hierbij kan deze pre-market vergelijkende gerandomiseerde trial registry-based zijn 55, 56 of 
deel uitmaken van een adaptieve platform trial.25, 26, 57 Zulk een registry-based trial of 
adaptieve platform trial kan best uitgevoerd worden door een onafhankelijke partij met 
publieke medefinanciering van de infrastructuur. Een lange-termijn post-market extensie van 
de RCT kan aangewezen zijn voor de langetermijnuitkomsten. 

b. Naast het faciliteren door de overheid van registry-based RCT’s en adaptieve platform RCT’s 
kunnen RCT efficiëntiewinsten ook gerealiseerd worden door het gebruik van (SNOMED CT) 
gecodeerde routinematig verzamelde data en elektronische patiëntendossiers.81 Het doel 
moet zijn een grote en meer representatieve studiepopulatie te rekruteren op korte tijd en de 
kost voor RCT’s te verlagen, terwijl de datakwaliteit verzekerd blijft. Het EU DARWIN projecte 
zou gebruikt moeten worden om een Europese infrastructuur te ontwikkelen voor minder dure 
en gemakkelijk uit te voeren RCT’s. Dit project beperken tot observationeel onderzoek zou 
een gemiste kans zijn. Observationele gegevens zijn geen gevalideerd alternatief voor 
RCT’s.59, 63, 65-67, 85 

6. Volledige transparantie rond comparative evidence van geneesmiddelen en hulpmiddelen voor 
artsen en patiënten dient te worden verzekerd via het European Public Assessment Rapport 
(EPAR, voor geneesmiddelen), de Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP, voor 
hulpmiddelen) en de HTA joint clinical assessment (JCA) rapporten.3, 57 Deze rapporten dienen 
zo volledig mogelijk te zijn en regelmatig geactualiseerd te worden voor vergelijkend bewijs, 
resultaten van kwaliteit van leven en subgroepanalyses zoals aanwezig in de Duitse AMNOG-
rapporten. Zoals de FDA dient ook het EMA de individuele patiëntendata op te vragen voor 
heranalyse tijdens de EMA en HTA procedure, voor publiek onderzoek naar geneesmiddelen en 
vergelijkende doeltreffendheid (bvb via indirecte vergelijkingen). De bijsluiter moet een link 
bevatten naar het EPAR/SSCP en eventuele HTA JCA rapporten. 

 
e  https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/big-data/data-analysis-real-world-interrogation-network-darwin-eu 
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 7. Voor medische hulpmiddelen is de publieke toegang tot EUDAMED dringend noodzakelijk, niet 
alleen voor het register van klinische studies in het kader van de CE-markering, maar ook voor 
toegang tot de SSCP onmiddellijk na de CE-markering. Alle klinische studies met hulpmiddelen 
die niet voor de CE-markering zijn uitgevoerd (en die niet onder EUDAMED vallen), moeten ook 
prospectief in een voor het publiek toegankelijk register worden geregistreerd. Deze studies 
zouden bij voorkeur ook in EUDAMED geregistreerd moeten worden. 

8. Wat betreft weesgeneesmiddelen verwijzen we naar het KCE rapport 112.86 Meer specifiek 
dienen de criteria voor weesgeneesmiddelen te worden beperkt tot echt zeldzame indicaties met 
een concreet aangetoonde problematiek van return on investment voor het bedrijf. 

Aan de medische en chirurgische wetenschappelijke verenigingen 

De verenigingen dienen betrokken te worden en hun standpunt te verduidelijken rond de nood voor 
vergelijkend bewijs voor het optimaliseren van behandelingen.  

Aan de sector medische hulpmiddelen (met hoog risico) 

Voor medische hulpmiddelen met een hoog risico wordt, in geval van twijfel over de gelijkwaardigheid 
met een reeds goedgekeurd medisch hulpmiddel, aanbevolen een klinische proef vóór het in de 
handel brengen uit te voeren om schade in de routinezorg te voorkomen. 

Aan de commissies medische ethiek in België en het buitenland 

Alle commissies medische ethiek die advies geven moeten nagaan of de aspecten van de studieopzet 
(comparator, eindpunten) in overeenstemming zijn met de regels rond medische ethiek en in het 
bijzonder de Verklaring van Helsinki.  

Meer transparantie over de adviezen van de commissies medische ethiek is aangewezen.87 

Alle commissies medische ethiek moeten de sponsor vragen om het volgende:  

• Binnen een maand na het begin van de studie, de link naar de trial in een publiek toegankelijk 
trialregister. 

• Binnen één jaar na het einde van de trial (met inbegrip van voortijdig beëindigde trials), de link 
naar het bijgewerkte trialregister met de resultaten voor alle eindpunten. 

Hierbij moet worden nagegaan wat de meest efficiënte manier is om dit in de praktijk toe te passen. 
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 Aan alle consumenten- en patiëntenorganisaties  

De patiënten moeten geïnformeerd worden dat vergelijkende effectiviteit een essentiële 
informatiebehoefte is voor clinici om de zorg voor patiënten te optimaliseren. Deze informatie kan bij 
voorkeur worden verkregen door tijdig uitgevoerde gerandomiseerde trials waarin de nieuwe 
behandeling wordt vergeleken met de bestaande behandeling bij een representatieve 
patiëntenpopulatie en met inclusie van patiëntrelevante uitkomsten. Zonder deze vergelijkende 
klinische studies kunnen clinici niet weten wat de beste behandelingen, doses, duur van de therapie 
of combinaties van behandelingen voor hun patiënten zijn. 

Patiënten moeten zich ervan bewust zijn dat vandaag de dag, gezien de tekortkomingen van het 
huidige regelgevingsproces, dergelijke vergelijkende gegevens vaak niet beschikbaar zijn wanneer 
een geneesmiddel of medisch hulpmiddel op de markt mag worden gebracht, waardoor de patiënten 
en hun artsen geen geïnformeerde keuze kunnen maken. 

Het doel is ook om deze geïnformeerde vertegenwoordigers van patiënten vervolgens te betrekken 
bij de regelgevende/HTA processen. 

Aan het RIZIV, HTA agentschappen en zorgbetalers 

HTA agentschappen en zorgbetalers zouden geen bewijs mogen gebruiken dat te zwak is om 
tot betekenisvolle conclusies te komen rond therapeutische meerwaarde. 

Aan RIZIV, internationale HTA agentschappen en wetenschappelijke tijdschriften 

Alle HTA-rapporten voor geneesmiddelen of medische hulpmiddelen met alle klinische informatie 
moeten actief openbaar worden gemaakt, inclusief de verklaringen over mogelijke 
belangenconflicten.88-90 Specifiek voor het RIZIV raden we aan tegemoet te komen aan de wettelijke 
verplichting tot het publiceren van de volledige beoordelingsdossiers van alle 
terugbetalingsaanvragen. 

Resultaten van metingen van de kwaliteit van leven en alle andere eindpunten van klinische studies 
mogen nooit worden beschouwd als bedrijfsvertrouwelijke of academische vertrouwelijke informatie. 
Wetenschappelijke tijdschriften zouden dit punt aan de auteurs moeten verduidelijken. 
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 Onderzoeksagenda 

We raden aan om in dialoog te gaan met de Belgische instanties om na te gaan hoe de aanbevelingen 
kunnen worden gerealiseerd en toegepast op de Belgische situatie. 
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