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Summary

Before a new drug enters the market, there are several hurdles to be overcome. For centrally 

authorized drugs, the European Medicines Agency (EMA) first evaluates the quality, efficacy and 

safety of a drug and determines whether the benefit/risk-ratio is positive. This is done based on 

the drug dossier, which includes clinical study setting data. Then, once a drug is granted marketing 

authorization, national reimbursement organizations determine whether a drug is effective when 

compared with other treatments, and whether a drug is cost-effective. Eventually, in the post-

marketing phase, phase IV studies, observational studies and disease registries will contribute 

to the knowledge on a drug’s effectiveness; does the drug work in the real world? Based on our 

clinical experience, we formulated the hypothesis that some drugs that enter the market, are not 

effective in the real-world. As stated in chapter 1, the aim of this thesis was to study the presence 

of a so-called efficacy-effectiveness gap of orphan medicinal products (OMPs), and the factors 

that possibly contribute to it. 

The research in this thesis was generally performed in collaboration with the Dutch Medicines 

Evaluation Board.  

Chapter 2 demonstrates the quality of economic evaluations of ultra-orphan drugs in Europe 

with a systematic review of the literature. Nineteen economic evaluations of 7 different ultra-

orphan diseases were assessed by means of the 19-item Consensus on Health Economic Criteria 

(CHEC)-list. Several economic models were used in the studies included in our review, such as 

Markov-state-transition models, patient-level simulations and decision trees. Studies using a 

simple model such as a decision tree had lower CHEC scores than studies using a Markov-state-

transition or patient-level simulation model. Although patient-level simulation models have a 

great flexibility and allow for a good representation of heterogeneous patient cohorts, they 

are also complex and need a considerable amount of patient data in order to make a reliable 

estimation of cost-effectiveness. A Markov-state-transition model therefore seemed to be the 

most suitable model for economic evaluations of ultra-orphan drugs, given the need for the 

inclusion of different disease states and the small patient numbers. In conclusion, however, it 

may be questioned whether any economic evaluation is appropriate to use in ultra-orphan drugs, 

since it is highly unlikely that ultra-orphan drugs will ever meet conventional cost-effectiveness 

criteria. 

But prior to the question whether an orphan drug is cost-effective, it is of interest to take a 

step back and focus on the efficacy, and eventually, effectiveness of that drug. Chapter 3 

evaluates whether an efficacy-effectiveness gap exists in the case of orphan drugs for metabolic 

diseases, and describes which factors contribute to it. In our study, we included all OMPs for 

rare metabolic diseases that were authorized in the EU up to 1 January 2016. Efficacy, relative 

effectiveness and (real-world) effectiveness were compared by combining data from literature 

with patient- and expert interviews. We confirmed that there is indeed a gap between the 

efficacy and effectiveness; less than half of the authorized OMPs –that had sufficient post-

marketing data available to judge their real-world effectiveness– appear to be effective in the 

real world. The most important factor that contributed to this gap was the type of primary 

endpoint used in the pivotal study. OMPs that were authorized based on a pivotal study with 

a clinical or surrogate primary endpoint were more likely to be effective in the real-world than 

OMPs that were authorized based on a study with biomarkers or functional outcome measures 

as primary endpoint. 

Chapter 4 was a retrospective exploratory study in which we aimed to elucidate to what extent 

dose-finding studies were performed in orphan drugs approved in the EU. We focused on OMPs 

for metabolic diseases and oncology (solid tumors) and included 49 OMPs in our analysis. We 

found that, although dose-finding studies are an important step in the drug development 

process, 17 OMPs (35%) were authorized without formal dose-finding studies. Dose-finding 

studies were more often performed in oncology than in metabolic drugs. The absence of dose-

finding studies seemed to be mainly related to the rarity of the diseases. In these cases, the 

authorized dose was (among others) based on studies in a human cell line, animal studies and 

clinical experience/well-established use. Remarkably, post-marketing dose-finding studies 

were performed in 18 OMPs, but this only led to post-marketing dose changes in 2 OMPs. We 

recommend that guidelines for the conduct of dose-finding studies need to be developed, and 

that post-marketing requirements need to be enforced in order to generate more reliable data 

on the optimal drug dose. In addition, investigator initiated dosing studies should be reviewed 

and if appropriate used to make amendments.

Chapter 5 comprises a book chapter and provides an overview of the hurdles that exist in access to 

high-priced orphan drugs for mucopolysaccharidosis (MPS) I (Hurler), II (Hunter), IV A (Morquio) and 

VI (Maroteaux-Lamy). We therefore focused on regulations in the EU, the USA, Japan and Australia. 

All four have a legal framework that includes orphan drug regulations, and regulatory bodies to grant 

marketing authorization. However, their policies regarding market exclusivity, financial incentives, 

pricing, reimbursement procedures and HTA criteria and early access schemes are different.  

One of the most important hurdles in access to high-priced orphan drugs is the evidence gap, 

due to which reimbursement may not be approved on a national level. It may be caused by 

several factors, including the lack of natural history data and inadequate gathering of post-

marketing evidence. In the case of orphan drugs for MPS I, II, IV and VI, the inclusion criteria 

of the pivotal studies were strict and the choice of primary endpoints was not optimal. Also, 

very few post-marketing studies were published. These factors may have made reimbursement 

authorities hesitant to reimburse the drugs. In fact, elosulfase alfa (Vimizim®) for MPS IV was 

not reimbursed in all EU countries. In order to improve access to high-priced orphan drugs in the 
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future, several initiatives were implemented. These include the European Network for Health 

Technology Assessment (EUnetHTA), the Clinical Added Value for Orphan Drugs (CAVOD) project 

and the Mechanisms of Coordinated Access to orphan medicinal products (MoCA) project.

In chapter 6 we expound a clinical approach to adaptive pathway development by using Fabry 

disease as a model case. The common marketing authorization approach for new drugs is binary; 

a drug is either authorized or not. In the case of Fabry disease, two different therapies were 

authorized at the same time; agalsidase alfa (Replagal®) and agalsidase beta (Fabrazyme®). 

Although pivotal studies of both drugs were mainly conducted in male patients with a classical 

disease phenotype, the drugs were authorized for the entire patient population. This is 

remarkable, since the disease course differs between males and females as well as between 

classical and non-classical patients. In this chapter we explain the principle of adaptive pathways, 

and retrospectively concluded how this concept could have benefitted drug development for 

Fabry disease. We conclude that adaptive pathways can be a useful approach for authorization 

of new drugs in the future, but only if i) health care professionals, patients, health technology 

assessment (HTA) bodies and payers are involved in the development process, ii) there is iterative 

development, starting with a first authorization in patients who benefit most, iii) there is a clear 

real-world data collection plan with an independent disease registry and iv) prescription control.

In chapter 7 we studied whether clinical trial data corresponded with real-world effectiveness 

in oncologic orphan drugs approved in the EU by comparing pre- and post-marketing evidence 

in the literature and European Public Assessment Reports (EPARs). We also evaluated the 

magnitude of clinical benefit of the drugs at the time of EU market authorization by means of 

the European Society for Medical Oncology - Magnitude of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS). 

Despite being based on a small sample size, we concluded that an efficacy-effectiveness gap 

for oncologic orphan drugs exists. Of the 10 OMPs that had post-marketing data available for 

effectiveness assessment, 40% did not show a clinically relevant overall survival (OS) gain in the 

real world. We found that all OMPs that were authorized based on OS as a primary endpoint 

in the pivotal study, had a clinically relevant OS gain in the real world. This makes the use of 

endpoints other than OS an important matter of discussion. Similarly, all OMPs that had a high 

ESMO-MCBS score showed a clinically relevant OS gain in the real world. The results may imply 

that ESMO-MCBS results could be considered by regulators in the assessment of clinical trial 

data, the development of clinical guidelines, and in HTA analyses. 

Chapter 8 investigates the clinical benefit of systemic treatment in patients with advanced 

pancreatic and gastro-intestinal neuroendocrine tumors. Neuroendocrine tumors are rare 

malignancies for which surgery is the only curative treatment. Non-curative treatment options 

include chemotherapy and somatostatin analogues, but their success rate is limited. In this 

chapter, we aimed to assess the clinical benefit by means of two different frameworks: the 

ESMO-MCBS and the American Society of Clinical Oncology (ASCO) Net Health Benefit (NHB) 

Score. In literature, we systematically searched for comparative trials investigating systemic 

antitumor treatment for well-differentiated GEP-NET and we identified 39 studies. Only six trials 

were assessable with ESMO-MCBS, of which the calculated score of clinical benefit ranged from 

2 to 3. This corresponded with a low level of clinical benefit. Nine trials were assessable with the 

NHB-ASCO tool. The NHB score varied from 37.6 to 57.4, but no cutoff value was determined to 

define clinical benefit. With this study, we showed that systemic treatments that are currently 

used for GEP-NET patients had low NHB scores, and did not show a clinically meaningful benefit 

according to the ESMO-MCBS tool. 
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Nederlandse samenvatting

Veel Engelse termen die betrekking hebben op het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift 

laten zich lastig vertalen naar het Nederlands. Daarom volgt hieronder een korte verklarende 

woordenlijst. In deze Nederlandse samenvatting zullen de volgende Engelse termen worden 

gehanteerd:

Adaptive pathway Een initiatief van het Europees Geneesmiddelenagentschap om 

geneesmiddelen niet in één keer voor de gehele patiëntenpopulatie 

op de markt toe te laten, maar gefaseerd. Hierbij wordt eerst 

registratie toegekend aan patiënten die het meest baat hebben bij 

het geneesmiddel, en later eventueel uitgebreid naar een grotere 

patiëntengroep.

Efficacy Werkzaamheid; werkt het middel in de ideale studiesetting (pre-

marketing)?

Effectiveness Effectiviteit; werkt het middel in de werkelijke wereld (post-

marketing)?

Efficacy-effectiveness gap Het fenomeen dat de discrepantie omschrijft tussen de efficacy en 

de effectiveness van een geneesmiddel.

Dose-finding studie Studie (veelal fase 1 of 2) waarin de optimale dosis van een 

geneesmiddel wordt onderzocht en bepaald.

Pivotal studie De klinische hoofdstudie op basis waarvan een geneesmiddel wordt 

geautoriseerd door het Europees Geneesmiddelenagentschap.

Voordat een nieuw geneesmiddel wordt toegelaten tot de markt en beschikbaar is voor 

patiënten, moet er een aantal stappen worden doorlopen. Eerst evalueert het Europees 

Geneesmiddelenagentschap (EMA) de veiligheid en werkzaamheid van een medicijn in de ideale 

studiesetting. Aan de hand daarvan wordt bepaald of de risico-batenverhouding gunstig is. 

Dan, als een medicijn is toegelaten tot de Europese markt, beoordelen nationale autoriteiten 

of een medicijn effectief is in vergelijking met de standaardbehandeling. Ook wordt de 

kosteneffectiviteit van een medicijn geëvalueerd. De uitkomst van deze beoordeling bepaalt 

of een medicijn vergoed wordt. Daarna, in de post-marketing fase, dragen fase IV studies, 

observationele studies en ziekteregisters bij aan de kennis over de werkelijke-wereld effectiviteit 

van een medicijn; voldoet het medicijn aan de verwachtingen? Onze hypothese is dat sommige 

medicijnen die worden toegelaten op de markt uiteindelijk niet effectief zijn in de werkelijke 

wereld. Zoals beschreven in hoofdstuk 1, is het doel van dit proefschrift om de aanwezigheid 

van een zogeheten ‘efficacy-effectiveness gap’ te onderzoeken, en de factoren die daar mogelijk 

aan bijdragen. 

De meeste studies in dit proefschrift zijn uitgevoerd in samenwerking met het College ter 

Beoordeling van Geneesmiddelen. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de kwaliteit van economische evaluaties van ultra-weesgeneesmiddelen 

(geïndiceerd voor ziekten met een prevalentie <1:50.000) in Europa aan de hand van een 

systematisch literatuuronderzoek. Negentien economische evaluaties van zeven verschillende 

ultra-weesgeneesmiddelen werden geëvalueerd met de uit 19 items bestaande Consensus on 

Health Economic Criteria (CHEC)-lijst. Verschillende economische modellen werden gebruikt in 

de geïncludeerde studies, zoals beslisbomen, Markov-modellen en patiënt-simulatie modellen. 

Studies die een eenvoudig model gebruikten, zoals de beslisboom, hadden lagere CHEC 

scores dan studies die een Markov-model of een patiënt-simulatie model gebruikten. Hoewel 

patiënt-simulatie modellen erg flexibel zijn en rekening kunnen houden met de heterogeniteit 

van patiëntencohorten, zijn ze tegelijkertijd ingewikkeld en is er bovendien een behoorlijke 

hoeveelheid data nodig om een betrouwbare schatting te maken van de kosteneffectiviteit. 

Een Markov-model leek daarom het meest geschikte model voor economische evaluaties 

van ultra-weesgeneesmiddelen, gezien de kleine patiëntenaantallen en de mogelijkheid om 

verschillende ziektestadia te includeren. Men kan zich echter afvragen of het nuttig is om 

economische evaluaties te verrichten in het geval van ultra-weesgeneesmiddelen, omdat het 

erg onwaarschijnlijk is dat dit type geneesmiddelen ooit aan de gebruikelijke criteria voor 

kosteneffectiviteit zal voldoen. 

Maar alvorens stil te staan bij de kosteneffectiviteit van weesgeneesmiddelen, moeten we 

een stap terug doen en ons richten op de werkzaamheid en de effectiviteit van een medicijn. 

Hoofdstuk 3 evalueert daarom of er sprake is van een efficacy-effectiveness gap in het geval 

van weesgeneesmiddelen voor metabole ziekten, en beschrijft welke factoren hieraan bijdragen. 

In ons onderzoek hebben we alle weesgeneesmiddelen voor zeldzame metabole ziekten 

geïncludeerd die tot januari 2016 in de EU geautoriseerd waren. Werkzaamheid, relatieve 

effectiviteit en werkelijke-wereld effectiviteit werden met elkaar vergeleken door data uit de 

literatuur te combineren met interviews met klinische experts en patiënten. We bevestigen dat 

er inderdaad een efficacy-effectiveness gap bestaat; minder dan de helft van de geautoriseerde 

weesgeneesmiddelen –waarvan voldoende data beschikbaar waren om de werkelijke-wereld 

effectiviteit te beoordelen– bleek effectief te zijn in de werkelijke wereld. De belangrijkste factor 

die bijdroeg aan deze discrepantie was het soort primaire eindpunt dat werd gebruikt in de 

pivotal studie. Weesgeneesmiddelen die zijn geautoriseerd op basis van een pivotal studie met 

een klinisch- of surrogaat eindpunt waren over het algemeen effectiever in de werkelijke wereld 

dan middelen die geautoriseerd waren op basis van een studie die biomarkers of functionele 

uitkomstmaten (zoals de 6-minuten looptest) gebruikte als primair eindpunt. 
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Hoofdstuk 4 was een retrospectieve exploratieve studie waarin we probeerden op te helderen in 

hoeverre er dose-finding studies zijn gedaan in weesgeneesmiddelen in de EU. We concentreerden 

ons hierbij op weesgeneesmiddelen voor metabole ziekten en oncologie (vaste tumoren), en 

includeerden 49 middelen in onze analyse. Hoewel dose-finding studies een belangrijke stap zijn 

in het ontwikkelproces van nieuwe geneesmiddelen, concludeerden wij dat 17 geneesmiddelen 

(35%) zijn geautoriseerd zonder formele dose-finding studies. Dose-finding studies worden 

vaker uitgevoerd in het veld van de oncologie dan in metabole ziekten. Het ontbreken van 

dose-finding studies was vooral gerelateerd aan de zeldzaamheid van de ziekten. In dit geval 

was de geautoriseerde dosis o.a. gebaseerd op studies in menselijke cellijnen, dierstudies en 

klinische ervaring. Verrassend genoeg werden voor 18 middelen dose-finding studies verricht 

post-marketing, maar dit leidde slechts in 2 gevallen tot dosisveranderingen. We adviseren dat 

er duidelijke richtlijnen komen over het uitvoeren van dose-finding studies en dat er meer post-

marketing verplichtingen komen, om zo op basis van betrouwbare data tot de optimale dosering 

te komen. Ook zouden onderzoeker-geïnitieerde studies geëvalueerd en zo nodig gebruikt 

moeten worden om dosisaanpassingen te doen.

Hoofdstuk 5 bestaat uit een hoofdstuk uit een boek. Het geeft een overzicht van de hindernissen 

die genomen moeten worden voordat patiënten toegang hebben tot dure geneesmiddelen voor 

mucopolysaccharidose (MPS) I (Hurler), II (Hunter), IV A (Morquio) en VI (Maroteaux-Lamy). 

We hebben ons gericht op wetgeving in de EU, USA, Japan en Australië. Alle vier de regio’s 

hebben wetten met betrekking tot weesgeneesmiddelen, evenals registratieautoriteiten die 

de introductie van nieuwe geneesmiddelen beoordelen. Hun beleid rondom marktexclusiviteit, 

financiële drijfveren, prijzen en vergoeding verschilt echter. Eén van de belangrijkste obstakels 

die er zijn voor de toegang van dure weesgeneesmiddelen is het gebrek aan wetenschappelijke 

bewijslast. Dit gebrek kan worden veroorzaakt door een aantal factoren, waaronder het tekort 

aan kennis over het natuurlijk beloop van een ziekte en inadequate verzameling van bewijs in 

de post-marketing fase. In het geval van weesgeneesmiddelen voor MPS I, II, IV en VI waren de 

inclusiecriteria voor de pivotal studies streng en de keuze van primaire eindpunten niet optimaal. 

Tevens waren er weinig post-marketing studies gepubliceerd. Deze factoren hebben er mogelijk 

voor gezorgd dat vergoedingsautoriteiten aarzelden om de middelen te vergoeden. Elosulfase 

alfa (Vimizim®) voor MPS IV werd bijvoorbeeld niet in alle landen vergoed. Om de toegang tot 

dure weesgeneesmiddelen in de toekomst te verbeteren, is een aantal initiatieven gestart. 

Hieronder vallen onder anderen de European Network for Health Technology Assessment 

(EUnetHTA), de Clinical Added Value for Orphan Drugs (CAVOD) en Mechanisms of Coordinated 

Access to orphan medicinal products (MoCA).

In hoofdstuk 6 zetten we een klinische benadering uiteen van de ‘adaptive pathway’ voor de ziekte 

van Fabry. Tot voor kort was marktautorisatie een binair proces: een nieuw geneesmiddel werd 

geautoriseerd of niet. In het geval van de ziekte van Fabry werden twee verschillende therapieën 

tegelijkertijd geautoriseerd: agalsidase alfa (Replagal®) en agalsidase beta (Fabrazyme®). 

Hoewel de patiëntenpopulatie van de pivotal studies van beide middelen voornamelijk uit 

mannen bestond met een klassiek fenotype, werden de middelen geautoriseerd voor de gehele 

patiëntenpopulatie, inclusief vrouwen en patiënten met een niet-klassiek fenotype. In dit 

hoofdstuk leggen we het principe van de adaptive pathway uit, en schetsen we hoe dit concept 

retrospectief het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen voor de ziekte van Fabry ten goede 

had kunnen komen. We concluderen dat de adaptive pathway een bruikbare benadering kan zijn 

voor het ontwikkelen en beoordelen van nieuwe geneesmiddelen in de toekomst, maar alleen 

als i) alle relevante partijen inclusief klinische experts, patiënten, vergoedingsautoriteiten en 

zorgverzekeraars bij het proces betrokken worden, ii) er een herhaalde ontwikkeling is, waarbij 

de eerste autorisatie patiënten betreft die het meest baat hebben bij het geneesmiddel, iii) er 

een duidelijk plan is voor de verzameling van werkelijke-wereld data met een onafhankelijk 

ziekteregister, en iv) er goede controle is op het voorschrijven van de medicijnen. 

In hoofdstuk 7 bestudeerden we of de data van klinische studies die uitgevoerd zijn in de 

pre-marketing fase overeen komen met de werkelijke-wereld effectiviteit van oncologische 

weesgeneesmiddelen in de EU. Hiertoe hebben we pre- en post-marketing studies vergeleken 

in de literatuur. Ook evalueerden we de klinische relevantie van de middelen ten tijde van 

markautorisatie middels de European Society for Medical Oncology - Magnitude of Clinical 

Benefit Scale (ESMO-MCBS). Ondanks het beperkte aantal middelen in onze studie, lijkt er 

voor oncologische weesgeneesmiddelen inderdaad een efficacy-effectiveness gap te bestaan. 

Van de 10 middelen waarvan post-marketing data beschikbaar waren, lieten er 4 geen klinisch 

relevante verbetering zien in overleving in de werkelijke wereld. Het bleek dat alle middelen 

die waren geautoriseerd op basis van overleving als primair eindpunt in de pivotal studie, een 

klinisch relevante verbetering van overleving lieten zien in de werkelijke wereld. Dit maakt dat 

het gebruik van andere eindpunten dan overleving een belangrijk onderwerp van discussie 

is. Alle middelen met een hoge ESMO-MCBS score (ten tijde van marktautorisatie) toonden 

een klinisch relevante verbetering in de overleving in de werkelijke wereld. Dit betekent dat 

de resultaten van de ESMO-MCBS gebruikt zouden kunnen worden door zowel de EMA als 

vergoedingsautoriteiten bij het evalueren van klinische studies, het ontwikkelen van richtlijnen, 

en het doen van economische evaluaties. 

Hoofdstuk 8 onderzoekt de klinische relevantie van systemische behandeling in patiënten met 

neuro-endocriene tumoren van het pancreas of het maag-darmkanaal in een vergevorderd 

stadium. Neuro-endocriene tumoren zijn zeldzame maligniteiten waarvoor operatie de 

enige curatieve behandeling is. Niet-curatieve behandelopties bestaan uit chemotherapie en 

somatostatine-analogen, maar de effecten daarvan zijn variabel. In dit hoofdstuk probeerden 

we daarom de klinische relevantie vast te stellen aan de hand van twee verschillende 

instrumenten: de ESMO-MCBS en de American Society of Clinical Oncology (ASCO) Net Health 
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Benefit (NHB) score. In een systematisch literatuuronderzoek zochten we naar vergelijkende 

studies die systemische behandeling voor goed gedifferentieerde neuro-endocriene tumoren 

onderzochten. We includeerden 39 studies. Slechts 6 studies waren te beoordelen met de 

ESMO-MCBS, waarvan de score van klinische relevantie varieerde van 2 tot 3, corresponderend 

met een lage klinische relevantie. Negen studies waren te beoordelen met de NHB-ASCO tool. 

De NHB score varieerde van 37,6 tot 57,4, maar er bestaat geen duidelijke grenswaarde voor het 

bepalen van klinische relevantie. Opmerkelijk was dat de consensus tussen de vier onderzoekers 

die de NHB-ASCO tool gebruikten laag was. Met deze studie toonden we aan dat de huidige 

behandelrichtlijnen voor neuro-endocriene tumoren gedeeltelijk gebaseerd zijn op studies die 

geen klinische meerwaarde laten zien. 
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List of acronyms and abbreviations

3-MSCT  Three-Minute Stair Climb Test 

6-MWT  Six-Minute Walk Test 

12-MWT  Twelve-Minute Walk Test 

AR  Assessment Report 

ASCO  American Society of Clinical Oncology 

ATC  Anatomical Therapeutic Chemical 

CAVOD  Clinical Added Value of Orphan Drugs 

CDER  Center for Drug Evaluation and Research 

CED  Coverage with Evidence Development 

CHEC   Consensus on Health Economic Criteria 

CHMP  Committee for Medicinal Products for Human Use (EMA) 

CMS  Centers for Medicare and Medicaid Services 

CNS  Central Nervous System 

COMP  Committee for Orphan Medicinal Products (EMA) 

COMPASS Clinical evidence of Orphan Medicinal Products – an ASSessment tool 

CUP   Compassionate Use Programs 

DES  Discrete Event Simulation 

DFS  Disease-Free Survival 

EC  European Commission 

ECOG  Eastern Cooperative Oncology Group 

EMA  European Medicines Agency 

EPAR  European Public Assessment Report 

ENETS  Dutch European Neuroendocrine Tumor Society 

ESMO-MCBS European Society for Medical Oncology Magnitude of Clinical Benefit Scale 

EU  European Union 

EQ-5D  EuroQoL Five Dimensions 

ERN  European Reference Network 

ERT  Enzyme Replacement Therapy 

EUnetHTA  European Network for Health Technology Assessment 

FD  Fabry Disease 

FDA  Food and Drug Administration  

FIELD  Fabrazyme; Intervening Early at Low Dose 

FOS  Fabry Outcome Survey 

FOM  Functional Outcome Measure 

FVC  Forced Vital Capacity 

GAG  Glycosaminoglycan 

GAS  Goal Attainment Scaling 

Gb3  Globotriaosylceramide 

GBP  British Pound 

GEP-NET  Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumor 

GLA  Galactosidase Alfa 

GRADE  Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation  

GVUS  Genetic Variants of Unknown Significance  

HHS  Department of Health and Human Services 

HOS   Hunter Outcome Survey 

HR  Hazard Ratio 

HTA  Health-Technology-Assessment 

HST  Highly Specialized Technology 

ICER  Incremental Cost Effectiveness Ratio 

ICUR  Incremental Cost Utility Ratio 

JPY  Japanese Yen 

JROM  Joint Range Of Motion 

KS  Keratan Sulfate 

LAR  Long-Acting Release 

LSD  Lysosomal Storage Disorder 

LysoGb3  Globotriaosylsphingosine 

MAA  Managed Access Agreement 

MAH  Marketing Authorization Holder 

MAPP  Medicines Adaptive Pathways to Patients 

MCID   Minimal Clinically Important Difference 

MEA  Managed Entry Agreement 

MHLW  Ministry of Health, Labor and Welfare (Japan) 

MO  Major Objection 

MoCA  Mechanisms of Coordinated Access (to Orphan Medicinal Products) 

MPS  Mucopolysaccharidosis 

NET  Neuroendocrine tumor 

NHB  Net Health Benefit 

NICE  National Institute for Health and Care Excellence 

OMP  Orphan Medicinal Product 

OOPD  Office of Orphan Products Development (FDA) 

ORR  Objective Response Rate 

OS  Overall Survival 

PAH  Pulmonary Arterial Hypertension 

PBAC  Pharmaceutical Benefits Advisory Committee 

PMDA  Pharmaceutical and Medical Device Agency 

PFS  Progression-Free Survival 
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PK  Pharmacokinetic 

pNET  Pancreatic Neuroendocrine Tumor 

PO  Patient Organization 

PRIME  PRIority Medicines 

PRRT  Peptide Receptor Radionuclide Therapy 

PRV  Priority Review Voucher 

QALY  Quality-Adjusted Life Year 

QoL  Quality of Life 

RCT  Randomized Controlled Trial 

RFS  Recurrence-Free Survival 

SmPC  Summary of Product Characteristics 

SSA  Somatostatin Analogue 

TAD  Toxicity Adjusted Dosing 

TDM  Therapeutic Drug Monitoring 

TGA  Therapeutic Goods Administration 

TTF  Time to Treatment Failure 

TTP  Time To Progression 

QALY  Quality-Adjusted Life Year 

QoL  Quality of Life 

UK  United Kingdom 

USA  United States of America 

WHO  World Health Organization 

ZiN  Zorginstituut Nederland (Dutch National Health Care Institute)

AMC Graduate School for Medical Sciences
PhD Portfolio

PhD period    February 2015 – December 2017

PhD supervisor  Prof. dr. C.E.M. Hollak

PhD co-supervisors Dr. M. Biegstraaten and Dr. V. Stoyanova-Beninska

  

Year ECTS

General courses

The AMC World of Science 2015 0.7

Basiscursus Regelgeving Klinisch Onderzoek (BROK) 2015 1.0

Practical Biostatistics 2015 1.1

Crash Course 2015 0.2

Clinical Epidemiology 2015 0.6

Systematic reviews 2016 0.2

Project Management 2017 0.6

Scientific writing for publication 2017 1.5

Specific courses

Postgraduate Course on Lysosomal Storage Disorders, Nierstein, 
Germany

2014 1.0

Dutch Orphan Drug Network course on ‘Clinical Research and Rare 
Diseases’, De Bilt, The Netherlands

2015 0.5

Expert Patient and Researcher EURORDIS Summer School, Barcelona, 
Spain

2016 1.0

Seminars, workshops and master classes

COMP Strategic review and learning meeting, Utrecht, The Netherlands 2015 0.5

Medical  Business Masterclass, Amsterdam, The Netherlands 2015 0.5

Mini-symposium ‘Biomarkers voor het voetlicht; een andere kijk op 
registratie?’, Utrecht, The Netherlands

2016 0.5

European Fabry Working Group meeting, Amsterdam, The Netherlands 2017 0.25
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Oral presentations

Efficacy versus effectiveness of orphan drugs 
    FIGON Dutch Medicine Days, Ede, The Netherlands

2015 0.5

Efficacy versus effectiveness of orphan drugs 
    AG&M PhD retreat, Garderen, The Netherlands

2016 0.5

Assessing the difference between efficacy and effectiveness of orphan 
drugs for metabolic diseases in the European Union 
    ESN voorjaarssymposium, Groningen, The Netherlands

2016 0.5

Beyond the current clinical endpoints  
    Regulatory Science Network Netherlands, Utrecht, The Netherlands

2017 0.5

Poster presentations

Assessing the difference between efficacy and effectiveness of orphan 
drugs for metabolic diseases in the European Union 
   European Conference on Rare Diseases & Orphan Products, Edinburgh, 
UK
The efficacy-effectiveness gap in metabolic and oncologic orphan drugs 
  CBG science day, Utrecht, The Netherlands

2016 
 
 

2018

0.5 
 
 

0.5

(Inter)national conferences

Vereniging tot bevordering onderzoek Erfelijke Stofwisselingsziekten in 
het Nederlandse taalgebied (ESN), Rotterdam, The Netherlands

2015 0.5

HAMLET symposium -  Fabry or not Fabry? Amsterdam, The 
Netherlands

2015 0.5

FIGON Dutch Medicine Days, Ede, The Netherlands 2016 0.5

3rd IRDiRC Conference, Paris, France 2017 0.5

Rare Disease Symposium: the rare disease patient in 2030. Amsterdam, 
The Netherlands

2017 0.25

Other

Fabry patiëntendag, Almere, The Netherlands 2015, 2016 0.1

NVMO beleidsmiddag, Utrecht, The Netherlands 2016 0.2

Monthly PhD student meetings, Utrecht, The Netherlands 2015-2017 0.5
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Dankwoord

Dit proefschrift had niet tot stand kunnen komen zonder de hulp van velen. Graag wil ik hieronder 

iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan mijn promotietraject.  

 

Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn promotieteam:

Mijn promotor Carla Hollak. Beste Carla, bedankt dat je me, na het mislukken van het lab-

project, het vertrouwen hebt gegeven om onder jouw vleugels onderzoek te blijven doen. 

Dit promotietraject was voor mij uniek, omdat ik me kon ontwikkelen als onderzoeker maar 

ook als arts. Ondanks je volle agenda was je er voor me als ik je nodig had, en voorzag je mijn 

stukken in no-time van treffend commentaar. Ik bewonder je grenzeloze betrokkenheid bij en 

inzet voor patiënten met zeldzame stofwisselingsziekten, en je kritische blik op de wereld van de 

weesgeneesmiddelen. Bedankt voor alles wat ik van je heb geleerd.

Mijn copromotor Marieke Biegstraaten. Marieke, ik zou iedere promovendus een begeleider 

zoals jij toewensen. Je was altijd bereikbaar voor overleg, stond open voor ideeën, en had vaak 

mijn stukken nagekeken voordat ik met mijn ogen had geknipperd. Daarnaast wist je me altijd 

te motiveren en aan te moedigen op momenten dat ik het moeilijk had. Bedankt voor onze fijne 

samenwerking, en dank voor je betrokkenheid na je vertrek uit het AMC. Hopelijk komen we 

elkaar in de toekomst nog eens tegen in de ‘non-klinische’ wereld. 

Violeta Stoyanova, mijn andere copromotor. Hoewel je pas later in het traject officieel mijn 

copromotor werd, is jouw betrokkenheid in mijn onderzoeksproject heel veel waard geweest. Ook 

al zagen we elkaar niet vaak, je was altijd bereid om geduldig mijn talloze vragen te beantwoorden 

over de voor mij onbekende ‘regulatory science’. Hoewel we het niet altijd eens waren, hield 

jouw ‘regulatoire’ blik op onze artikelen me scherp. Bedankt voor onze samenwerking.

Graag bedank ik prof. dr. B.M.N. Sepodes, prof. dr. J.H.M. Schellens, dr. R.P. Hagendijk, prof. dr. 

M.J. Kersten, prof. M.G.W. Dijkgraaf en prof. dr. D. Cassiman voor uw bereidheid om zitting te 

nemen in mijn promotiecommissie. 

Dank aan alle experts, patiëntenorganisaties en patiënten die hebben bijgedragen aan het 

onderzoek in dit proefschrift, in het bijzonder hoofdstuk 3. Thanks to all international experts 

who contributed to the research conducted in this thesis, in particular chapter 3. 

Christine, heel veel dank voor het vertrouwen dat je vanaf het begin had in het 

weesgeneesmiddelenproject. Begonnen met een plan voor een jaar, is het uitgegroeid tot een 

driejarenplan en leidde het uiteindelijk tot mijn promotie. Ik ben blij dat je me als arts hebt 

geïntroduceerd in de regulatoire wereld en deel heb mogen uitmaken van het regulatory science 

network. 

Heinz-Josef, jouw oncologische input bij hoofdstuk 7 en 8 was onmisbaar en ontzettend 

waardevol. Heel veel dank daarvoor. 

Gabor, op onderzoeksgebied hadden wij na mijn switch van Fabry naar de weesgeneesmiddelen 

weinig meer met elkaar te maken, maar op klinisch gebied des te meer. Jouw openheid en gevoel 

voor zelfreflectie zijn voor mij een groot voorbeeld geweest. 

Mirjam, dank je voor de begeleiding van de Fabry-poli. Ik heb bewondering voor je enorme 

betrokkenheid bij de zorg van patiënten met metabole ziekten. 

Denise, dank voor het sparren over mijn carrièreplannen. Ik ben blij dat ik je heb leren kennen en 

je nu, na mijn vertrek, op een andere manier betrokken blijft. 

(Ex-)collega promovendi van F5, dank voor alle lunches, PhD-uitjes, Sinterklaasvieringen en niet 

te vergeten jullie luisterend oor. Er zijn weinig mensen die beter de frustraties van een arts-

onderzoeker begrijpen dan jullie. In het bijzonder wil ik de collega-onderzoekers van het ‘lyso-

team’ bedanken voor de samenwerking.

Martine, waar samenwerken in een bezemkast van 4 m2 bij menigeen zou resulteren in slaande 

ruzies, bleven die bij ons gelukkig uit. Heel veel dank voor de gezellige tijd op F5 (en niet te 

vergeten in Nierstein natuurlijk). Ik ben blij dat we zoveel met elkaar konden delen, zowel op 

werk- als op privégebied. 

Maarten-kan-ik-nog-iemand-verblijden-met-een-versnapering-Arends a.k.a. The Eagle, positivo 

in hart en nieren en altijd goed gestemd. Jij was mijn persoonlijke EPIC/Endnote/SPSS/Excel-

helpdesk en ik ben je enorm dankbaar voor al je geduldige uitleg, wetenschappelijke input en 

flauwe grappen. 

Simon, als oprichter en enige lid van de KDIGO (Kamergenoten Die Iets Gezelligs Ondernemen) 

commissie heb jij een hoop gezelligheid met je meegebracht. Dank voor het organiseren 

van escape rooms, pubquizzes, borrels en cycling dinners. Jouw zorgvuldigheid en scherpe 

opmerkingen zijn een welkome aanvulling op het Fabry-team. 

Sanne, helaas hebben we weinig samengewerkt, maar ik vind het indrukwekkend hoe snel jij je als 

(niet meer zo) nieuwe aanwinst in het team de ingewikkelde Fabry-materie hebt eigengemaakt. 

Het was een voorrecht om als proefkonijn te dienen voor al je experimentele baksels. 

Shirley, mijn steun en toeverlaat! Zonder jou zou het doen van de Fabry-poli een stuk minder 

ontspannen zijn. Heel veel dank voor onze fijne samenwerking, en vooral ook voor de gezellige 

momenten tussendoor. Ik ga onze Monday Morning Meetings missen. Lydia, een kort bezoekje 
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aan jullie kamer resulteerde bijna altijd in een werkonderbreking van minstens een half uur. 

Sorry voor het plunderen van je zakken Venco, ik zal het goedmaken. Mocht die B&B in Italië er 

ooit komen, dan wil ik je eerste gast zijn!

Maaike, je was een enorm fijne collega en ik vind het jammer dat we zo weinig direct hebben 

samengewerkt.

Eveline en Julia, ik had me geen betere paranimfen dan jullie kunnen wensen. Ik vind het bijzonder 

dat we al vanaf het eerste jaar van onze studie zoveel hebben gedeeld. Niet alleen op studie- en 

werkgebied, maar vooral daarbuiten. Eef, ex-collega, mede-lyso, reisbuddy, maar bovenal dierbare 

vriendin. Zonder jou was ik nooit in dit onderzoek gerold, iets waar ik je enorm dankbaar voor ben.  

Julia, ‘chillmaat’, sportschoolgenoot en dans-partner-in-crime, je cynische gevoel voor humor en 

aanstekelijke lach waren altijd een goed medicijn tegen alle promotie-tegenslagen. Dank voor 

alle steun!

Lieve vriendinnen: jullie hebben mijn leven buiten de promotiewerkzaamheden om zoveel leuker 

gemaakt! Bedankt voor jullie geduld, luisterend oor en adviezen. Maar meer nog wil ik jullie 

bedanken voor alle keren dat jullie me mijn promotie even deden vergeten. Ik heb ontzettend 

genoten van alle koffiedates, films, cocktailavonden, feestjes en onvergetelijke reizen.  

Lieve Jan en Petra, bedankt dat jullie me altijd de vrijheid en het vertrouwen hebben gegeven 

om mijn eigen keuzes te maken. Jullie onvoorwaardelijke steun is me enorm veel waard.  

Esther en Paul, ik ben er trots op al 32 jaar jullie (grote) kleine zus te zijn. 

Oscar, gracias por apoyarme de la manera que sea; por tu paciencia, los bailes, los viajes 

increíbles. Pero sobre todo, gracias por ser como eres, aceptarme como soy, y por siempre creer 

en mi. 

Voor iedereen die ik niet (persoonlijk) in dit dankwoord heb genoemd, maar toch op welke 

manier dan ook een bijdrage heeft geleverd de afgelopen jaren, hieronder nog een persoonlijke 

boodschap: 

 



Mind the gap
      Bridging the diff

erence betw
een effi

cacy and eff
ectiveness of orphan drugs           Yvonne Schuller

Bridging the difference between 
efficacy and effectiveness 

of orphan drugs

Yvonne Schuller


