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Het is te verwachten dat het Ge-Bu aandacht besteedt aan nieuwe geneesmiddelen die na (recente) registratie veelvuldig
gebruikt gaan worden. Aandacht voor een nieuw geneesmiddel als ribociclib lijkt dan minder logisch. Het middel wordt gebruikt bij
uitgezaaide borstkanker, altijd in combinatie met een aromataseremmer of met een anti-oestrogeen. Hoewel voorgeschreven door
oncologen kunnen vele andere niet-oncologische zorgverleners te maken krijgen met voors en tegens van dit soort, over het
algemeen, zeer dure medicatie. De toepassing van het ook kostbare ribociclib, mits juist geïndiceerd, staat in de oncologische
praktijk niet ter discussie. Ribociclib krijgt in dit artikel uiteindelijk een Ge-Bu-pilwaardering van ‘+/-‘, omdat van het middel alleen
een progressievrije overleving van ca. 9 maanden is aangetoond als het gecombineerd wordt met antihormoonmiddelen. Voor
een verbeterde totale overleving is nog onvoldoende bewijs. Daarnaast is beter opgezet onderzoek naar kwaliteit van leven
gewenst.
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Registratieonderzoeken laten van ribociclib in combinatie met hormonale therapie een ca. 9 maanden langere
progressievrije overleving zien bij vrouwen met lokaal gevorderd of gemetastaseerd borstkanker in vergelijking
met anti-hormoonmiddelen alleen.
Er kunnen nog geen conclusies getrokken worden over het effect op de totale overleving van het toevoegen van
ribociclib aan antihormoonmiddelen vanwege de te korte follow-up van de onderzoeken ernaar.
Er dient in de praktijk rekening gehouden te worden met de bevinding dat in de registratieonderzoeken bij meer
dan 50% van de patiënten een dosisverlaging van ribociclib nodig was vanwege bijwerkingen.
Het kostbare ribociclib krijgt voor dit moment een Ge-Bu-pilwaardering van ‘+/-‘ omdat het bij behandeling van
invasieve borstkanker alleen een bewezen meerwaarde heeft wat betreft een langere progressievrije overleving,
maar vooralsnog niet voor totale overleving of een betere kwaliteit van leven.
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