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Betreft  GVS beoordeling pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) 

Geachte heer van Rijn, 

In uw brief van 9 maart 2020 (CIBG-20-0120) heeft u Zorginstituut Nederland 

verzocht een toetsing uit te voeren of pentosanpolysulfaatnatrium (PPS-Na) 

(Elmiron®) onderling vervangbaar is met een middel dat is opgenomen in het 

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het Zorginstituut heeft de 

inhoudelijke beoordeling inmiddels afgerond. De overwegingen hierbij treft u aan 

in het GVS- rapport dat samen met het farmacotherapeutisch rapport en de 

budgetimpactanalyse als bijlage is toegevoegd. 

Elmiron® is geregistreerd voor de behandeling van blaaspijnsyndroom 

gekenmerkt door ofwel glomerulaties ofwel Hunner laesies (HL) bij volwassenen 

met matige tot hevige pijn, aandrang en mictiefrequentie. 

Elmiron® is beschikbaar als harde capsule welke 100 mg 

pentosanpolysulfaatnatrium bevat. De aanbevolen dosering van Elmiron® is 

driemaal daags één capsule van 100 mg oraal innemen. De therapierespons dient 

elke 6 maanden opnieuw te worden beoordeeld. Indien 6 maanden na instelling 

van de behandeling geen verbetering is bereikt, moet de behandeling met 

Elmiron® worden stopgezet. Bij responders moet behandeling met Elmiron® 

structureel worden voortgezet zolang de respons aanhoudt. 

De fabrikant vraagt opname op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering. 

Uitkomst beoordeling 

Toetsing onderlinge vervangbaarheid 

Op grond van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid is Elmiron® niet 

onderling vervangbaar met andere geneesmiddelen die in het GVS zijn 

opgenomen. Op grond hiervan kan Elmiron® niet worden geplaatst op bijlage 1A. 

Het Zorginstituut heeft vervolgens beoordeeld of Elmiron® in aanmerking komt 

voor opname op bijlage 1B en heeft zich hierbij laten adviseren door de 

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 

Therapeutische waarde 

Er wordt vergoeding aangevraagd voor de behandeling van blaaspijnsyndroom 

patiënten met glomerulaties of HL conform de geregistreerde indicatie. Op dit 
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moment kan bij deze patiënten, wanneer transurethrale behandeling niet mogelijk 

is, een proefbehandeling van blaasspoelingen met een GAG-laag herstellende 

vloeistof worden gestart. In 2013 heeft het Zorginstituut (toenmalig College voor 

Zorgverzekeringen) beoordeeld of blaasinstillatie met blaasvloeistoffen, voldoet 

aan de stand van de wetenschap en praktijk. Uit de ‘Achtergrond rapportage 

beoordeling stand van de wetenschap en praktijk van blaasvloeistoffen met 

chrondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur’, bleek dat het bestaande bewijs niet 

toereikend is om een mogelijk effect toe te wijzen aan intravesicale behandeling 

met deze blaasvloeistoffen voor de behandeling van interstitiële cystitis en 

daarmee niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk1. Blaasinstallaties 

zijn in november 2019 aangemerkt als potentiële kandidaat voor voorwaardelijke 

toelating tot het basispakket van de zorgverzekeringswet (Zvw) en er wordt 

informatie over de effectiviteit verzameld. 

 

Er is voor de blaasspoelingen momenteel nauwelijks evidence beschikbaar. 

Formeel gezien kan deze behandeling dus niet als vergelijkende behandeling 

worden gezien en is er dus geen vergelijkende behandeling (ook al staat deze wel 

opgenomen in de richtlijn). Om deze redenen was het in de beoordeling niet 

mogelijk een vergelijking te maken met deze GAG-blaasspoelingen.  

 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat er in 

placebogecontroleerde studies klinisch relevante verbeteringen worden gevonden 

in subjectieve patiënt gerapporteerde uitkomstmaten na behandeling met 

Elmiron® bij blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner 

laesies. Gezien de hoge onvervulde behandelbehoefte en het waarschijnlijk 

positieve effect op kwaliteit van leven heeft pentosanpolysulfaatnatrium 

(Elmiron®) een meerwaarde. 

 

Budgetimpactanalyse en kosteneffectiviteit 

Toepassing van PPS-Na (Elmiron®) bij de behandeling van BPS gekenmerkt door 

glomerulaties of Hunner laesies zal gepaard gaan met kosten die geraamd worden 

op €4,5 miljoen in het derde jaar na opname in het pakket. In de 

budgetimpactanalyse zijn alleen de geneesmiddelkosten meegenomen. Bij de 

schatting van de budgetimpact bestaat onzekerheid over het aantal patiënten met 

BPS in Nederland, en welk deel van deze patiënten glomerulaties of Hunner 

laesies heeft. Het is bovendien mogelijk dat een deel van de BPS patiënten met 

Hunner laesies transurethraal behandelbaar zijn en daarom niet meer in 

aanmerking komen voor PPS-Na. De berekende budgetimpact is daarom mogelijk 

overschat. 

Aangezien de budgetimpact naar verwachting maximaal €4,5 miljoen zal 

bedragen in het derde jaar na opname in het pakket, is vrijstelling verleend voor 

een kosteneffectiviteitsanalyse.  

 

Advies over opname in het GVS 

Op basis van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid komt PPS-Na 

(Elmiron®) niet in aanmerking voor opname op bijlage 1A. Op basis van 

bovengenoemde overwegingen adviseert Zorginstituut Nederland u om PPS-Na 

(Elmiron®) op te nemen op bijlage 1B en bijlage 2 van de Regeling 

zorgverzekering. Opname op bijlage 1B zal gepaard gaan met meerkosten. 

 

                                                
1
 College voor Zorgverzekeringen - Blaasvloeistoffen met chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur - 2013 
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Bijlage 2 voorwaarde PPS-Na (Elmiron®) 

Uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder met blaaspijnsyndroom 

gekenmerkt door ofwel glomerulaties ofwel Hunner laesies met matige tot hevige 

pijn, aandrang en mictiefrequentie. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Sjaak Wijma 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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1 Inleiding 

In de brief van [datum] verzoekt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Zorginstituut Nederland een inhoudelijke toetsing uit te voeren over het 

geneesmiddel pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®). 

1.1 Pentosanpolysulfaatnatrium (PPS-Na) - Elmiron® 

 

Samenstelling[1] 

HDPE-fles met een verzegelde kindveilige PP-sluiting met 90 capsules per 

verpakking. Elke harde capsule bevat 100 mg PPS-Na (PPS-Na).  

 

Geregistreerde indicatie[1] 

Elmiron is geïndiceerd voor de behandeling van blaaspijnsyndroom gekenmerkt door 

ofwel glomerulaties ofwel hunnerlaesies bij volwassenen met matige tot hevige pijn, 

aandrang en mictiefrequentie.  

 

Dosering[1] 

De aanbevolen dosis PPS-Na is 300 mg/dag, waarbij driemaal daags één capsule 

van 100 mg oraal wordt ingenomen. 

De therapierespons op PPS-Na dient elke 6 maanden opnieuw beoordeeld te 

worden. Indien 6 maanden na instelling van de behandeling geen verbetering is 

bereikt, moet de behandeling met PPS-Na worden stopgezet. Bij responders moet 

behandeling met PPS-Na structureel worden voortgezet zolang de respons 

aanhoudt. De capsules moeten zonder voedsel worden ingenomen, minstens 1 uur 

vóór of 2 uur na een maaltijd. 

 

Voorstel fabrikant opname GVS 

Opname op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering. Er wordt vergoeding 

aangevraagd voor blaaspijnsyndroom patiënten met glomerulaties of HL conform de 

geregistreerde indicatie. 
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2 Beoordeling onderlinge vervangbaarheid 

Om de plaats van een geneesmiddel in het GVS te kunnen vaststellen, wordt eerst 

beoordeeld of het onderling vervangbaar is met reeds in het GVS opgenomen 

geneesmiddelen.  

 

Patiënten worden op dit moment in Nederland behandeld volgens de richtlijn van de 

NVU (2017) d.m.v. een algemene behandeling in combinatie met een type 

specifieke behandeling. De algemene behandeling bestaat uit het voorkomen en 

behandelen van concomitante urineweginfecties, IBS of functionele obstipatie. 

Daarnaast kan er worden gestart met amitriptyline en/of tramadol. In de richtlijn 

van de NVU zijn argumenten genoemd tegen het opnemen van het antihistaminicum 

hydroxyzine in de richtlijn.[2] 

 

De geneesmiddelen die gebruikt worden voor de algemene behandeling van BPS zijn 

wel opgenomen in het GVS, maar zijn niet geregistreerd voor specifiek BPS en 

hebben in het GVS een andere hoofdindicatie: 

• Amitriptyline is een tricyclisch antidepressivum dat is opgenomen in cluster 

0N06AAAO V op lijst 1A met als hoofdindicatie depressie. Daarnaast is 

amitriptyline ook geïndiceerd voor o.a. neuropatische pijn. Amitripyline is niet 

specifiek voor BPS geïndiceerd.  

• Tramadol is een opioïde dat is opgenomen in cluster 0N02AXAO V op lijst 1A 

met als hoofdindicatie acute en chronische, matige tot ernstige pijn.  

 

De type specifieke behandeling van BPS met HL bestaat uit een transurethrale 

behandeling wanneer dit mogelijk is[2]. Deze behandeling kan bestaan uit 

electrocoagulatie, laser, injectie met corticosteroïden of resectie[3]. Wanneer een 

transurethrale behandeling niet mogelijk is, zal een proefbehandeling van 

blaasspoelingen met een GAG-laag herstellende vloeistof (hyaluronzuur, 

heparinesulfaat, chondroïtinesulfaat, pentosansulfaatnatrium of combinaties hiervan 

eventueel in combinatie met bicarbonaat) worden gestart[2]. Deze HA en/of CS 

bevattende blaasspoelingen zijn echter medische hulpmiddelen en als dusdanig niet 

opgenomen in het GVS. 

 

Er is geen geneesmiddel in het GVS opgenomen voor de indicatie 

‘blaaspijnsyndroom (BPS) gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies bij 

volwassenen met matige tot ernstige pijn, aandrang en mictiefrequentie’. Er zijn 

geen preparaten met PPS-Na opgenomen in het GVS. Daarnaast zijn er geen andere 

middelen in het GVS opgenomen die voor de beoordeling van de onderlinge 

vervangbaarheid in aanmerking komen.  

2.1 Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

2.1.1 Gelijksoortig indicatiegebied 

Niet van toepassing 

2.1.2 Gelijke toedieningsweg 

Niet van toepassing 

2.1.3 Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie 

Niet van toepassing 
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2.1.4 Klinische relevante verschillen in eigenschappen 

Niet van toepassing 

2.2 Conclusie onderlinge vervangbaarheid 

Pentosanpolysulfaatnatrium  (Elmiron®) is niet onderling vervangbaar met enig 

ander geneesmiddel dat opgenomen is in het GVS. 

2.3 Conclusie plaatsing op lijst 1A  

Op grond van bovenstaande kan pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) niet 

worden geplaatst op bijlage 1A. Bekeken moet worden of 

pentosanpolysulfaatnatrium in aanmerking komt voor opname op bijlage 1B.  
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3 Beoordeling plaatsing op lijst 1B 

3.1 Beoordeling therapeutische waarde 

Voor de volledige beoordeling van de therapeutische waarde van PPS-Na bij 

blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies wordt 

verwezen naar het farmacotherapeutische rapport dat als bijlage is toegevoegd. 

 

Gunstige effecten 

De effectiviteit van PPS-Na vs. placebo bij de behandeling van BPS gekenmerkt door 

glomerulaties of HL is onderzocht in 4 RCT’s. Een meta-analyse van deze 4 studies 

resulteert in een verbetering van tenminste 50% op de algehele symptomen en 

problemen, gerelateerd aan BPS (Global Respons Assessment, GRA) in 74/225 in de 

PPS-Na-arm tegenover 36/229 patiënten in de placebo-arm. Dit komt neer op een 

Risk Ratio (RR) van 2,08 (95% BI: 1,46; 2,97). Dit is een statistisch significant en 

klinisch relevant effect. Absoluut gezien komt dit neer op 17 responders meer per 

100 patiënten behandeld met PPS-Na vs. placebo. Wanneer er specifiek naar 50% 

verlaging van de pijn of 50% vermindering van de aandrang wordt gekeken, worden 

vergelijkbare resultaten gezien. Daarnaast bleek uit een studie dat verbeteringen op 

kwaliteit van leven goed werden gereflecteerd door de GRA. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat patiënten die reageren op behandeling van BPS mogelijk ook een 

verbetering in kwaliteit van leven ervaren.  

 

Gezien de hoge onvervulde behandelbehoefte bij blaaspijnsyndroom gekenmerkt 

door glomerulaties of Hunner laesies en het feit dat de meta-analyse van de 4 

pivotal studies een response ratio liet zien op de GRA voor behandeling met PPS-Na 

die twee keer zo hoog was als in de placebo arm, wordt de effectiviteit van PPS-Na 

gezien als klinisch relevant. Deze conclusie is enkel gebaseerd op subjectieve 

patiënt gerapporteerde uitkomstmaten. 

 

Ongunstige effecten 

De ongunstige effecten zijn niet ernstig en mogelijk zijn de effecten gerapporteerd 

in de studies niet gerelateerd aan de behandeling met PPS-Na. De geobserveerde 

ongunstige effecten waren niet anders dan die gevonden zouden worden in enige 

random populatie tijdens een 3-maandelijkse periode. 

 

Ervaring 

De ervaring met PPS-Na in Europa is ruim.   

 

Toepasbaarheid 

De toepasbaarheid van PPS-Na is ruim.  

 

Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van een 3 maal daagse orale capsule met PPS-Na is goed.  

 

Conclusie therapeutische waarde: 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat er in 

placebogecontroleerde studies klinisch relevante verbeteringen worden gevonden in 

subjectieve patiënt gerapporteerde uitkomstmaten na behandeling met PPS-Na bij 

blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies. Gezien de 

hoge onvervulde behandelbehoefte en het waarschijnlijk positieve effect op kwaliteit 

van leven heeft PPS-Na een meerwaarde. 
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3.2 Beoordeling kosteneffectiviteit 

 

Er is een vrijstelling voor de kosteneffectiviteitsanalyse gegeven. 

3.3 Beoordeling budgetimpact 

 

Toepassing van PPS-Na (Elmiron®) bij de behandeling van BPS gekenmerkt door 

glomerulaties of hunnerlaesies zal gepaard gaan met kosten die geraamd worden op 

€4,5 miljoen in het derde jaar na opname in het pakket. In de budgetimpactanalyse 

zijn alleen de geneesmiddelkosten meegenomen. Bij de schatting van de 

budgetimpact bestaat onzekerheid over het aantal patiënten met BPS in Nederland, 

en welk deel van deze patiënten glomerulaties of hunnerlaesies heeft. Het is 

bovendien mogelijk dat een deel van de BPS patiënten met hunnerlaesies 

transurethraal behandelbaar zijn en daarom niet meer in aanmerking komen voor 

PPS-Na. De berekende budgetimpact is daarom mogelijk overschat. 

3.4 Conclusie plaatsing op lijst 1B  

PPS-Na heeft bij de behandeling van blaaspijnsyndroom gekenmerkt door 

glomerulaties of Hunner laesies een therapeutische meerwaarde. Opname op bijlage 

1B gaat gepaard met kosten die geraamd worden op €4,5 miljoen in het derde jaar 

na opname in het pakket. Pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) komt in 

aanmerking voor opname op bijlage 1B. 

 



DEFINITIEF | pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) | 22 april 2020 

 

2020017102 Pagina 11 van 13 

4 Conclusie plaatsing in GVS 

Pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) is niet onderling vervangbaar met enig 

middel in het GVS. 

 

Pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) heeft een therapeutische meerwaarde bij de 

behandeling van blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner 

laesies 

 

Opname op bijlage 1B gaat gepaard met kosten die geraamd worden op €4,5 

miljoen in het derde jaar na opname in het pakket. 

 

Ten tijde van het schrijven van dit rapport lopen studies met 

pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) in andere indicatiegebieden (o.a. prostaat 

ontsteking, preventie/bescherming van de blaas na immuno/radiotherapie, 

tromboseprofylaxe). 

 

Op basis van bovenstaande overwegingen komt pentosanpolysulfaatnatrium 

(Elmiron®) in aanmerking voor opname op bijlage 1B en bijlage 2 van de Regeling 

zorgverzekering.  

De vergoedingsvoorwaarden kunnen als volgt worden geformuleerd: 

Uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder met blaaspijnsyndroom 

gekenmerkt door ofwel glomerulaties ofwel Hunner laesies met matige tot hevige 

pijn, aandrang en mictiefrequentie.  

 

 

 



DEFINITIEF | pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) | 22 april 2020 

 

2020017102 Pagina 12 van 13 

 



DEFINITIEF | pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) | 22 april 2020 

 

2020017102 Pagina 13 van 13 

5 Literatuur 

 

 

1. CHMP. SmPC Elmiron® (pentosanpolysulfaatnatrium).  

2. NVU. Standpunt Blaaspijnsyndroom 2017 (addendum op EAU richtlijn Chronic 

Pelvic Pain 2016). 2017.  

3. van de Merwe JP, Nordling J, Bouchelouche P, et al. Diagnostic Criteria, 

Classification, and Nomenclature for Painful Bladder Syndrome/Interstitial Cystitis: 

An ESSIC Proposal. Eur Urol 2008: 60-7.  

 



Farmacotherapeutisch rapport 
pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) bij de 
behandeling van blaaspijnsyndroom 
gekenmerkt door glomerulaties of Hunner 
laesies 

Onderdeel van de beoordeling van geneesmiddelen voor 

opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) 

Datum  22 april 2020 

Status  Definitief 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) bij de behandeling van 

blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies | 22 april 2020 

 

2020008881 Pagina 1 van 52 

Colofon 

Zaaknummer 2018044011 

Volgnummer 2020008881 

  

 AWaal@zinl.nl 

  

Auteur(s) mw. M.J.S. de (Marijke) Vries 

  

Afdeling Sector Zorg, afdeling Pakket 

  

  

 
  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) bij de behandeling van 

blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies | 22 april 2020 

 

2020008881 Pagina 2 van 52 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) bij de behandeling van 

blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies | 22 april 2020 

 

2020008881 Pagina 3 van 52 

Inhoud 

Colofon 1 

Afkortingen 5 

Samenvatting 7 

1 Inleiding 9 
1.1 Aanleiding 9 
1.2 Achtergronden 9 

2 Methode systematisch literatuuronderzoek 13 
2.1 Vraagstelling 13 
2.2 Zoekstrategie 14 
2.3 Selectiecriteria 15 

3 Resultaten 17 
3.1 Resultaten literatuursearch 17 
3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 17 
3.3 Gunstige effecten interventie 18 
3.4 Ongunstige effecten 22 
3.5 Ervaring 24 
3.6 Toepasbaarheid 24 
3.7 Gebruiksgemak 25 

4 Eindbeoordeling 27 
4.1 Bespreking relevante aspecten 27 
4.2 Eindconclusie 27 

5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 29 
5.1 Oud advies 29 
5.2 Nieuw advies 29 

Bijlage 1: Zoekstrategie 31 

Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 33 

Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies 37 

Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 39 

Bijlage 5: Baseline tabel 41 

Bijlage 6: Beoordeling risico op bias 43 

Bijlage 7: GRADE evidence profiel 45 

Bijlage 8: Gepoolde analyse en meta-analyse PPS-Na uit EPAR[14] 47 

Bijlage 9: Standpunt NVU tav Elmiron® dd oktober 2019 49 

Literatuur 51 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) bij de behandeling van 

blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies | 22 april 2020 

 

2020008881 Pagina 4 van 52 

 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) bij de behandeling van 

blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies | 22 april 2020 

 

2020008881 Pagina 5 van 52 

Afkortingen 

Afkorting  Omschrijving 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

BPS Blaaspijnsyndroom 

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 

EAU European Association of Urology 

ESSIC International Society for the study of Bladder Pain Syndrome 

EMA European Medicine Agency 

EPAR European public assessment reports 

FU Follow up 

GAG Glycosaminoglycanen 

GRA Global response assessment 

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation 

HL Hunner laesies 

IASP International Association for the Study of Pain 

IBS Irritable bowel syndrome 

IC Interstitiële cystitis 

ICPI Interstitial Cystitis Problem Index 

ICSI O’Leary-Sant Interstitial Cystitis Symptom Index 

Ig Immuunglobuline 

ITT Intention to treat 

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation 

HR Hazard ratio 

MCID Minimaal klinisch relevant verschil (minimal clinically 

important difference) 

NNT Number Needed to Treat 

NVU Nederlandse Vereniging voor Urologie 

PPS-Na Pentosanpolysulfaatnatrium 

QoL Kwaliteit van Leven 

RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

RR Relatieve risico (risk ratio) 

SLE Systemische lupus erythematodes 

SMD Gestandaardiseerde gemiddelde verschil (standardized mean 

difference) 

SmPC Samenvatting van de productkenmerken 

VAS Visual Analogue Scale 

VT Voorwaardelijke toelating 

Zvw Zorgverzekeringswet 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) bij de behandeling van 

blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies | 22 april 2020 

 

2020008881 Pagina 6 van 52 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) bij de behandeling van 

blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies | 22 april 2020 

 

2020008881 Pagina 7 van 52 

Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) 

bij de behandeling van blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner 

laesies. Pentosanpolysulfaatnatrium (PPS-Na) is daarbij vergeleken met placebo op 

de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en 

gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft zich hierbij laten adviseren door haar 

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 

 

PPS-Na is door de EMA goed gekeurd onder well-established use via de 

gecentraliseerde procedure. De effectiviteit van PPS-Na vs. placebo bij de 

behandeling van BPS gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies (HL) is 

onderzocht in 4 RCT’s. Een meta-analyse van deze 4 studies resulteert in een 

verbetering van tenminste 50% op de algehele symptomen en problemen, 

gerelateerd aan BPS (GRA) in 74/225 in de PPS-Na-arm tegenover 36/229 patiënten 

in de placebo-arm. Dit komt neer op een Risk Ratio (RR) van 2,08 (95% BI: 1,46; 

2,97). Dit is een statistisch significant en klinisch relevant effect. Absoluut gezien 

komt dit neer op 17 responders meer per 100 patiënten behandeld met PPS-Na vs. 

placebo. Wanneer er specifiek naar 50% verlaging van de pijn of 50% vermindering 

van de aandrang wordt gekeken, worden vergelijkbare resultaten gezien. Daarnaast 

bleek uit een studie dat verbeteringen van QoL goed werden gereflecteerd door de 

GRA. Hieruit kan worden geconcludeerd dat patiënten die reageren op behandeling 

van BPS mogelijk ook een verbetering in QoL ervaren.  

 

Gezien de hoge onvervulde behandelbehoefte bij BPS gekenmerkt door 

glomerulaties of HL en het feit dat de meta-analyse van de 4 pivotal studies een 

response ratio liet zien op de GRA voor behandeling met PPS-Na die twee keer zo 

hoog was als in de placebo arm, wordt de effectiviteit van PPS-Na gezien als klinisch 

relevant. Deze conclusie is enkel gebaseerd op subjectieve patiënt gerapporteerde 

uitkomstmaten.  

 

De ongunstige effecten zijn niet ernstig en mogelijk zijn de effecten gerapporteerd 

in de studies niet gerelateerd aan de behandeling met PPS-Na. De geobserveerde 

ongunstige effecten waren niet anders dan die gevonden zouden worden in enige 

random populatie tijdens een 3-maandelijkse periode. 

 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van 

blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies 

pentosanpolysulfaatnatrium een meerwaarde heeft.  

 

De beoordeling van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid, met daarin het 

advies van Zorginstituut Nederland aan de minister van VWS ten aanzien van 

opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), is beschreven in het 

GVS-rapport van pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®). 

 

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 23 maart 

2020. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van 

pentosanpolysulfaatnatrium bij blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties 

of Hunner laesies t.o.v. de standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 

Pentosanpolysulfaatnatrium (PPS-Na) (Elmiron®) harde capsule, 300 mg[SmPC] 

Geregistreerde indicatie: PPS-Na is geïndiceerd voor de behandeling van 

blaaspijnsyndroom gekenmerkt door ofwel glomerulaties ofwel Hunner laesies 

(HL) bij volwassenen met matige tot hevige pijn, aandrang en mictiefrequentie.  

Claim van de fabrikant: Er wordt vergoeding aangevraagd voor 

blaaspijnsyndroom patiënten met glomerulaties of HL conform de geregistreerde 

indicatie.  

Doseringsadvies: Driemaal daags één capsule van 100 mg oraal innemen. De 

therapierespons dient elke 6 maanden opnieuw te worden beoordeeld. Indien 6 

maanden na instelling van de behandeling geen verbetering is bereikt, moet de 

behandeling met PPS-Na worden stopgezet. Bij responders moet behandeling met 

PPS-Na structureel worden voortgezet zolang de respons aanhoudt.  

Samenstelling: PPS-Na bevat per harde capsule 100 mg 

pentosanpolysulfaatnatrium.  

Werkingsmechanisme: Het hypothetische werkingsmechanisme van 

pentosanpolysulfaatnatrium omvat onder meer een plaatselijk effect in de blaas 

na systemische toediening en uitscheiding in de urine door binding van 

glycosaminoglycanen aan het deficiënte blaasslijmvlies. Deze binding van 

glycosaminoglycanen aan het blaasslijmvlies vermindert de hechting van 

bacteriën aan de binnenbekleding van de blaas en dientengevolge wordt de 

incidentie van infecties ook verminderd. Men denkt dat een mogelijke 

barrièrefunctie van pentosanpolysulfaatnatrium in plaats van het beschadigde 

urotheel een rol kan spelen evenals de ontstekingsremmende werking van 

pentosanpolysulfaatnatrium. 

Bijzonderheden: PPS-Na is door de registratiehouder bij de European Medicines 

Agency (EMA) ingediend en goed gekeurd onder well-established use via de 

gecentraliseerde procedure. 

 

1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

Blaaspijnsyndroom (BPS), betreft chronische of intermitterende pijn die wordt 

gevoeld in de blaasregio en die samengaat met minstens één ander symptoom, 

zoals toename van de pijn bij het vullen van de blaas, veel aandrang (urgency) 

en/of een verhoogde mictie frequentie (vaak plassen en lozen van kleine beetje 

urine). De klachten worden niet veroorzaakt door een urineweginfectie. De 

symptomen hebben ernstige gevolgen voor de kwaliteit van leven van de patiënten. 

Bij veel patiënten duurt het vele jaren voordat de juiste diagnose BPS wordt 

gesteld[1]. BPS wordt vaak geassocieerd met negatieve cognitieve, gedrag, seksuele 

en emotionele consequenties[1].  

 

Andere termen die in het verleden zijn gebruikt zijn onder meer 'interstitiële cystitis 

(IC). De European Association of Urology (EAU), de International Society for the 

study of Bladder Pain Syndrome (ESSIC) en de International Association for the 

Study of Pain (IASP) prefereren het gebruik van de term BPS.  
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De diagnose BPS wordt gesteld aan de hand van de symptomen en na uitsluiten van 

andere onderliggende oorzaken[2]. Blaaspijnsyndroom is een klinische diagnose, 

waarbij andere pathologie moet zijn uitgesloten.  

 

De BPS-typering bestaat uit twee symbolen. De eerste symbolen 1, 2 of 3 geven 

verschillende abnormale bevindingen bij cystoscopie met hydrodistensie aan; de 

tweede symbolen A, B of C geven verschillende histologische bevindingen aan van 

de biopsie. X betekent dat er geen cystoscopie met hydrodistensie (eerste symbool) 

of geen biopsie (tweede symbool) is gedaan (zie figuur 1)[3]. BPS met glomerulaties 

betreft dus type 2 en BPS met Hunner laesies betreft type 3.   

 

Figuur 1. ESSIC classificatie BPS[3] 

 
 

Een aantal bevindingen worden als kenmerken van BPS beschouwd hoewel ze niet 

100% specifiek zijn (d.w.z. ze kunnen ook bij andere ziekten voorkomen). Dit zijn 

glomerulaties (diffuse puntvormige bloedinkjes) in de blaaswand die ontstaan als de 

blaas wordt gevuld met water, een blaasinhoud van minder dan 350 ml en de 

zogenaamde Hunner laesies (HLs). Geen enkele hiervan wordt bij alle patiënten 

gevonden. Glomerulaties kunnen ook worden gevonden bij gezonde personen.  

 

De Hunner laesie (HL) is een rode plek op het slijmvlies met kleine bloedvaatjes die 

uitstralen naar een centraal litteken met hieraan vast een fibrineneerslag of -stolsel. 

Een HL kan het beste worden ontdekt bij cystoscopie met hydrodistensie door een 

ervaren uroloog[3]. Voor het vaststellen van de beste behandeling is het volgens de 

richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) te adviseren om twee 

typen te onderscheiden op basis van de ESSIC criteria: BPS met blaasafwijkingen 

(BPS met HL) en BPS zonder blaasafwijkingen (BPS zonder HL)[4].  

 

Slechts een klein deel van de patiënten heeft inflammatie van de blaas, waarbij 

10% HLs heeft[2, 5]. BPS is geassocieerd met systemische auto-immuun 

aandoeningen zoals systemische lupus erythematodes (SLE) en Morbus Sjögren, 

functionele syndromen zoals irritable bowel syndrome (IBS) en fibromyalgie en 

psychiatrische ziekten zoals depressie[2, 5]. 

 

De pathofysiologie van BPS is onduidelijk, maar is waarschijnlijk multifactorieel 

bepaald[2, 5]. De hypothese is dat een beschadiging van de blaaswand bij een 

verstoorde blaasepitheel barrière leidt tot onder andere neurogene inflammatie met 

neuronale sensitisatie, mestcelactivatie en auto-immuniteit[2, 5]. Het blaasepitheel 

wordt bedekt door een laag glycosaminoglycanen (GAG). Bij BPS is een defect in de 

GAG laag van in het bijzonder chondroïtinesulfaat beschreven, hetgeen leidt tot een 
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verhoogde permeabiliteit van het blaasepitheel voor allerlei factoren (toxische 

stoffen, bacteriën en dergelijke) met uiteindelijk weefselschade tot gevolg[6].  

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

Interstitiële cystitis begint in de meerderheid van de gevallen geleidelijk met een 

toename van symptomen in de loop van de tijd[7]. Het klinisch beloop varieert en 

wordt gekenmerkt door flares (verergeringen) en remissies, waarbij uitlokkende 

factoren o.a. cafeïne, stress, allergieën, seksuele activiteit en de premenstruele fase 

kunnen zijn[5]. Patiënten met BPS hebben een verminderde kwaliteit van leven[8, 1, 9, 

10]. Ongeveer 38% van de patiënten met BPS ervaart zijn gezondheid als slecht tot 

zeer slecht. Patiënten ervaren beperkingen/hinder in: uitvoeren fysieke activiteiten 

(28%), slaap en energie (28%), sociaal functioneren (29%), emotioneel 

functioneren (29%) en onderhouden persoonlijke relaties (34%)[11].  

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

De prevalentie is moeilijk vast te stellen door gebruik van verschillende definities en 

varieert van 197 tot 850/100.000 vrouwen en 41-60/100.000 mannen[2]. De 

aandoening komt vaker op oudere leeftijd (>40 jaar) voor en 5-10x vaker bij 

vrouwen dan bij mannen (5-10:1)[5] 

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

Volgens het standpunt van de NVU bestaat de behandeling van BPS uit een 

algemene behandeling in combinatie met een type specifieke behandeling. Hierbij is 

het doel van de behandeling om een subjectieve verbetering van de kwaliteit van 

leven te bewerkstelligen, 6 maanden na het starten van de behandeling. De 

algemene behandeling bestaat uit het voorkomen en behandelen van concomitante 

urineweginfecties, IBS of functionele obstipatie. Daarnaast kan er worden gestart 

met amitriptyline en/of tramadol[4].  

 

De type specifieke behandeling van BPS met HL bestaat uit een transurethrale 

behandeling wanneer dit mogelijk is[4]. Deze behandeling kan bestaan uit 

electrocoagulatie, laser, injectie met corticosteroïden of resectie. Voor een goed 

therapeutisch effect is het nodig dat alle aanwezige HLs worden behandeld omdat 

de pijn anders niet verdwijnt en dit is alleen gegarandeerd bij cystoscopie met 

hydrodistensie[3]. Wanneer een transurethrale behandeling niet mogelijk is, zal een 

proefbehandeling van blaasspoelen met een GAG-laag herstellende vloeistof 

(hyaluronzuur, heparinesulfaat, chondroïtinesulfaat, pentosansulfaat natrium of 

combinaties hiervan eventueel in combinatie met bicarbonaat) worden gestart. 

Wanneer er klinische verbeteringen optreden na 6 spoelingen op de mictiefrequentie 

en/of Visual Analogue Scale (VAS)-score (tenminste 2 punten), zal dit worden 

gecontinueerd. Bij geen resultaat of verergering van de klachten na minimaal 6 

weken moet de cystoscopie worden herhaald en beoordeeld worden of er 

transurethrale behandelbare HL zijn[4].  

 

In het standpunt van de NVU uit 2017 is alleen de type-specifieke behandeling voor 

BPS met HL uitgewerkt, omdat hierin nieuwe ontwikkelingen waren ten aanzien van 

chirurgische therapie. Er werd in dit standpunt geen subtype specifiek 

behandeladvies gegeven over de andere BPS subtypen (glomerulaties of BPS zonder 

blaasafwijkingen), behoudens het advies om dit in gespecialiseerde klinieken te 

doen.  

 

In het standpunt van de NVU uit 2019 ten aanzien van Elmiron® als de behandeling 

voor BPS (zie bijlage 9) stelt de beroepsgroep dat ook voor de subgroep met alleen 

glomerulaties (type 2) behandeling met GAG-blaasspoelingen de enige niet 

invasieve behandeling is.   



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) bij de behandeling van 

blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies | 22 april 2020 

 

2020008881 Pagina 12 van 52 

 

Blaasinstallatie met spoelmiddelen met GAG, zoals chondroïtinesulfaat (CS) en/of 

Hyaluronzuur (HA), kan een defect in de GAG laag van het blaasepitheel herstellen. 

Het is een relatief eenvoudige procedure met weinig bijwerkingen. De spoelvloeistof 

wordt via een tijdelijke katheter gedurende 30 minuten tot 2 uur in de blaas 

achtergelaten. De behandeling wordt in eerste instantie wekelijks verricht 

gedurende 4 tot 6 weken en vervolgens maandelijks voor een langere periode, 

afhankelijk van de respons.  

 

In 2013 heeft het Zorginstituut (toenmalig College voor Zorgverzekeringen) 

beoordeeld of blaasinstillatie met blaasvloeistoffen waaraan CS en/of HA is 

toegevoegd, voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Uit de 

‘Achtergrond rapportage beoordeling stand van de wetenschap en praktijk van 

blaasvloeistoffen met chrondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur’, bleek dat het 

bestaande bewijs niet toereikend is om een mogelijk effect toe te wijzen aan 

intravesicale behandeling met CS en/of HA voor de behandeling van interstitiële 

cystitis en daarmee niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk[12].  

 

“Er is onvoldoende bewijs van goede methodologische kwaliteit om intravesicale 

behandeling met chondroitinesulfaat en/of hyaluronzuur als effectief 

voor de behandeling van interstitiële cystitis te beschouwen.” [12] 

 

Partijen hebben in augustus 2018 een dossier ingediend bij ZIN voor 

blaasinstallaties met blaasvloeistoffen met CS en HA bij patiënten met 

blaaspijnsyndroom (BPS) en HL ingediend ter beoordeling van voorwaardelijke 

toelating (VT). Hierover heeft het Zorginstituut in oktober 2019 een positief advies 

naar de minister uitgebracht om blaasinstallaties als potentiële kandidaat voor VT 

aan te merken. Hierop heeft de minister in november 2019 besloten de 

blaasinstallaties als potentiële kandidaat aan te merken voor voorwaardelijke 

toelating tot het basispakket van de zorgverzekeringswet (Zvw). 

 

Er is voor de blaasspoelingen momenteel nauwelijks evidence beschikbaar. Formeel 

gezien kan deze behandeling dus niet als vergelijkende behandeling worden gezien 

en is er dus geen vergelijkende behandeling (ook al staat deze wel opgenomen in de 

richtlijn). De standaardbehandeling bij deze patiënten is nu onderdeel van de VT en 

er wordt informatie over de effectiviteit verzameld. Om deze redenen is het in deze 

beoordeling niet mogelijk een vergelijking te maken met deze GAG-blaasspoelingen.  

 

De EAU richtlijn 2019 beschrijft PPS-Na als behandeling met significante waarde 

voor BPS, hierbij wordt geen subtype specifiek advies gegeven. Orale PPS-Na wordt 

gezien als effectief voor pijn en gerelateerde symptomen van BPS met een 1a level 

of evidence. Er volgt een sterke aanbeveling voor het aanbieden van PPS-Na voor 

de behandeling van BPS. De NVU beschrijft in hun standpunt ten aanzien van PPS-

Na als behandeling voor BPS, dat zij constateren dat er effectiviteit is aangetoond 

bij BPS patiënten met blaasafwijkingen (glomerulaties en HLs). Op basis van het 

klinisch bewijs en de EAU richtlijn acht de NVU oraal PPS-Na geschikt voor zowel de 

behandeling van het BPS subtype met glomerulaties als het subtype met HLs 

(ESSIC type 2 en 3).   
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Wat is de waarde van pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) bij blaaspijnsyndroom 

gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies vergeleken met placebo? 

 

2.1.1 PICO 

 

Tabel 1 PICO 

Patiëntenpopulatie  Patiënten met blaaspijnsyndroom (BPS) gekenmerkt 

door glomerulaties of Hunner laesies (HL) 

Interventie pentosanpolysulfaatnatrium PPS-Na 

Controle-interventie  Placebo 

Cruciale uitkomsten  - Symptomen en problemen, gerelateerd aan BPS 

- Pijnscore 

- Aandrang 

- Kwaliteit van leven (QoL) 

- Incidentie ongunstige effecten 

- Incidentie stakers als gevolg van ongunstige 

effecten 

Relevante follow-up duur Tenminste 6 maanden (fabrikant noemt in meta-

analyse 3 maanden afdoende) 

Studiedesign Aangezien BPS een aandoening is, die gepaard gaat 

met een wisselend beloop en er geen standaard 

behandeling is, zijn gerandomiseerde studies 

nodig, waarbij PPS-Na met placebo wordt vergeleken. 

Omdat de symptomen en uitkomstmaten subjectief 

zijn, heeft een dubbele blindering de voorkeur. 

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

 

Algehele symptomen en problemen, gerelateerd aan BPS (Cruciaal) 

De afname van symptomen en problemen gerelateerd aan BPS wordt gezien als 

cruciale uitkomstmaat. De evaluatie hiervan komt neer op een subjectieve 

beoordeling met de gevalideerde O’Leary-Sant Interstitial Cystitis Symptom Index 

(ICSI), de Interstitial Cystitis Problem Index (ICPI) of met de Global response 

assessment (GRA).  

De GRA is het meest gebruikte primaire eindpunt in klinische studies bij BPS 

patiënten. De analyse is gebaseerd op een patiënt gerapporteerde algehele 

verbetering van symptomen. Patiënten kunnen op een schaal de mate van algehele 

verbetering weergeven. Op een 6-puntsschaal is één categorie voor verslechtering, 

een voor stabiele ziekte, en vier voor symptoom verbetering. Deze 6 punten zijn als 

volgt ingedeeld: slechter, geen verbetering, lichte verbetering (25%), gemiddelde 

verbetering (50%), grote verbetering (75%), geen symptomen meer (100%)[13]. 

Door de afwezigheid van absolute parameters en biomarkers voor het bepalen van 

effectiviteit zijn klinische relevantiegrenzen moeilijk te bepalen. In de EPAR wordt 

beschreven dat patiënten met meer dan 50% verbetering worden gezien als 

responder. Daarnaast blijkt uit de additionele expert opinie dat een respons rate die 

superieur is aan placebo klinisch relevant kan zijn aangezien er geen behandeling is 

voor deze indicatie[14]. 
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Pijnscore (Cruciaal) 

Pijn is een belangrijk symptoom van BPS en is zeer bepalend voor de algehele 

welzijnstoestand van een patiënt. Pijn wordt gezien als een cruciale uitkomstmaat 

bij deze indicatie. Verandering van pijnscore kan worden gemeten met een schaal, 

zoals de VAS. In de richtlijn van de NVU wordt een verlaging van meer dan 2 punten 

op de VAS gezien als een indicatie om blaasspoelingen bij BPS te continueren. In de 

literatuur zijn zeer diverse methoden beschreven om pijn te evalueren. Er zijn geen 

wetenschappelijke gegevens beschikbaar over gevalideerde methoden om pijn te 

meten bij BPS. Resultaten op een dergelijke schaal kunnen op verschillende 

manieren worden uitgedrukt: het aantal patiënten dat een verlaging van de pijn 

ondergaat of de relatieve verlaging van pijn in punten. 

 

Aandrang (Cruciaal) 

Afname in aandrang (urgency) is een patiënt gerapporteerd effect waar geen 

standaard uitkomstmaat voor is gevonden in de literatuur. Patiënten kunnen op een 

schaal de mate van de aandrang weergeven. Resultaten op een dergelijke schaal 

kunnen op verschillende manieren worden uitgedrukt, het aantal patiënten dat een 

verlaging van de aandrang ervaart of de relatieve verlaging van aandrang in punten.  

 

Kwaliteit van leven (QoL) (Cruciaal) 

Kwaliteit van leven kan op verschillende manieren worden gemeten, bijvoorbeeld 

met een health-related quality of life questionaire (HRQoL) zoals de SF-36. Er 

bestaat geen specifieke vragenlijst voor BPS[13]. Uit de studie van Sairanen et al. 

2009 blijkt dat er correlatie is tussen de GRA en QoL. Patiënten die na de 

behandeling de GRA beoordeelden met een 5 of 6, hadden ook een verbeterde 

QoL[13].  

 

Mictiefrequentie en/of –volume (Belangrijk) 

Om de mictiefrequentie bij te houden wordt patiënten gevraagd een mictiedagboek 

bij te houden. De richtlijn van de NVU noemt een klinische afname van de 

mictiefrequentie een indicatie om blaasspoelingen bij BPS te continueren.  

 

Incidentie ongunstige effecten gerelateerd aan de behandeling  

Het aantal patiënten wat ongunstige effecten ervaart gerelateerd aan de 

behandeling.  

 

Incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten 

Het aantal patiënten wat de behandeling staakt als gevolg van ongunstige effecten. 

 

Voor de uitkomstmaten waarvoor een ‘minimaal klinisch relevant verschil’ (MCID) 

ontbreekt, hanteert Zorginstituut Nederland de default grenswaarde van 0,5 meer of 

minder bij het gestandaardiseerde gemiddelde verschil (SMD). Bij een relatief risico 

(RR en HR) is de default grenswaarde 0,75 en 1,25. 

 

2.2 Zoekstrategie 

Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek hebben 

wij in februari 2020 een literatuursearch gedaan naar publicaties over PPS-Na vs. 

placebo bij blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies. De 

exacte zoekstrategie is weergegeven in bijlage 1. 

 

Verder is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de Samenvatting van de 

productkenmerken (SmPC) van het registratiedossier en de European Public 

Assessment Report (EPAR) van de EMA. 
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2.3 Selectiecriteria 

In- en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien 

artikelen niet op basis van het abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele 

artikelen bekeken.  

 

De volgende inclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen: 

- Oraal PPS-Na 

- Gerandomiseerde studies 

- Systematische reviews 

- Placebogecontroleerde studies 

- BPS/IC type 2 of 3 (gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies) 

- Effect meting d.m.v. de cruciale uitkomstmaten 

 

De volgende exclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen: 

- Beschrijvende reviews 

- Case series 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteerde in 33 referenties, waarvan 4 gepubliceerde studies 

voldeden aan de inclusiecriteria. De hierna volgende PRISMA flowchart geeft het 

selectieproces weer.  

 

 
 

De kenmerken van de geselecteerde studies zijn weergegeven in bijlage 2. De 

geëxcludeerde studies zijn weergegeven in bijlage 3. De geïncludeerde richtlijnen en 

overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 4. 

 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

De literatuursearch leverde 4 gerandomiseerde vergelijkende onderzoeken (RCT’s) 

op die voldeden aan de inclusiecriteria.  

 

Alle 4 de studies waren dubbelblinde gerandomiseerde klinische studies waarin PPS-

Na 100mg 3 keer per dag (in Parsons en Mulholland 1987 ook 200 mg 2x per dag) 

werd vergeleken met placebo bij patiënten met BPS type 2 of 3. In alle studies lag 

de verdeling van mannen en vrouwen rond de 10% vs. 90%. In drie studies lag de 

gemiddelde leeftijd van de patiënten rond de 45 jaar. De leeftijd van de patiënten in 

de Parsons en Mulholland 1987 studie is onbekend. Patiënten werden geïncludeerd 

als ze o.a. tenminste 6-12 maanden symptomen hadden, een cytoscopische 

bevestiging van blaasafwijkingen en negatieve urine culture. Exclusie criteria waren 

o.a. zwangerschap, of gebruik van PPS-Na voorafgaand aan de start van de studie. 

In Sant et. al 2003 werden geen exclusiecriteria beschreven. De primaire uitkomst 

in alle vier de studies was een door de patiënt ingevulde vragenlijst op basis van 

hun totale impressie van verbetering of GRA. In alle studies werden patiënten die na 

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 33) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 0) 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 33) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 33) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 6) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 27) 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 4) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n =2) 
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de behandeling aangaven meer dan 50% verbetering te hebben ervaren gezien als 

responder. Naast de GRA werd in de meeste studies ook de patiënt gerapporteerde 

specifieke symptoomevaluatie op pijn, aandrang, frequentie, nocturie onderzocht. 

Deze werden in 3 studies weergegeven als het aantal of percentage patiënten dat 

aangaf meer dan 50% verbetering te hebben ervaren en/of het aantal patiënten dat 

tenminste 1 punt verbetering had ervaren op schaal van 0-5. In Sant et al. 2003 

werden deze symptoomevaluaties weergegeven als gemiddelde t.o.v. baseline.  

 

Bijlage 5 geeft een overzicht van de baselinekenmerken van de geïncludeerde 

studies. 

 

3.3 Gunstige effecten interventie 

Het risico op bias van de studies is beoordeeld aan de hand van een vragenlijst 

passend bij de onderzoeksopzet. In dit rapport is de volgende checklist gebruikt: 

Cochrane risk of bias tool. 

 

De beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 6. De effecten van de 

interventie en de kwaliteit van de evidence zijn samengevat in het GRADE evidence 

profiel (bijlage 7). De kwaliteit van de evidence is beoordeeld aan de hand van de 

GRADE methode. Bij GRADE wordt de kwaliteit van bewijs per uitkomstmaat 

bepaald, en is, naast risk of bias, een aantal factoren van belang: inconsistentie, 

indirect bewijs, onnauwkeurigheid en publicatiebias. Wanneer één of meer van deze 

factoren aanwezig zijn, kan de kwaliteit van bewijs met één of twee niveaus per 

uitkomstmaat worden verlaagd. Dit resulteert in een gradering van de kwaliteit van 

bewijs: deze kan hoog, middelmatig, laag of zeer laag zijn.  

 

Het risico op bias wat betreft allocatie, randomisatie en blindering is in niet alle 

studies te achterhalen. Daarnaast is het niet voor alle studies duidelijk of er is 

uitgegaan van een Intention To Treat (ITT)-analyse. In Mulholland et al 1990 

werden uitgevallen patiënten gedefinieerd als non-responders, waarbij er significant 

meer uitval was in de placebo arm. Dit geeft een hoog risico op bias. In de Parsons 

en Mulholland 1987 studie werd geen gebruik gemaakt van een ITT-analyse, maar 

alleen de patiënten die daadwerkelijk de vragenlijsten per uitkomstmaat hadden 

ingevuld werden meegenomen. Ook dit geeft een hoog risico op bias. Doordat het 

risico op bias dus onbekend is voor een groot gedeelte van de studies is besloten 

het risico op bias in te schalen als ernstig. Daarnaast werd er enkel in Sant et al. 

2003 een sample size berekening uitgevoerd.  

 

In de EPAR is een meta-analyse beschreven waarin de resultaten van de studies uit 

de literatuursearch zijn gepoold. Deze meta-analyse beschrijft de resultaten in 

benefit difference. De resultaten van deze meta-analyse uit de EPAR zijn te vinden 

in bijlage 8. Het Zorginstituut prefereert het gebruik van de risk ratio (RR) als 

effectmaat bij dichotome uitkomsten zoals het aantal responders[15]. De uitkomsten 

van de individuele studies zijn door het Zorginstituut met het programma Review 

Manager (RevMan) gepoold en geplot in een Forest plot waarbij een relatief risico 

(RR) met een 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) is berekend. In sommige studies 

werd enkel het percentages responders per uitkomstmaat beschreven, deze zijn 

waar mogelijk omgerekend naar het aantal events.  

 

Algehele symptomen en problemen, gerelateerd aan BPS (GRA) 

Het aantal patiënten dat na de behandeling aangaf een verbetering te ervaren in de 

algehele symptomen en problemen, gerelateerd aan BPS (GRA) van meer dan 50% 

is beschreven in alle vier de studies. Deze patiënten worden in de studies 

beschreven als responders. Wanneer de uitkomsten van deze vier studies worden 

gepoold resulteert dit in 74/225 patiënten die een respons ervaren na behandeling 
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met PPS-Na tegenover 36/229 patiënten die een respons ervaren in de placebo arm. 

Dit komt neer op een RR van 2,08 (95% BI: 1,46; 2,97). Dit is ten opzichte van de 

default grenswaarde van 1,25 een statistisch significant en klinisch relevant effect. 

Absoluut gezien komt dit neer op 17 responders meer (95% BI: van 7 meer tot 21 

meer) per 100 patiënten behandeld met PPS-Na vs. placebo. Met een number 

needed to treat (NNT) van 5,8.  

 

Figuur 1. Forest plot van de gepoolde analyse van vier studies van het aantal patiënten dat na 

behandeling een verbetering van tenminste 50% ervaart in de algehele symptomen en 

problemen, gerelateerd aan BPS 

 
 

Gradeconclusie:  

PPS-Na resulteert waarschijnlijk [bewijs van middelmatige kwaliteit]  

in een klinische relevante verhoging van het aantal patiënten dat tenminste 50% 

verbetering ervaart van de algehele symptomen en problemen die zijn gerelateerd 

aan BPS.  

 

Pijn 

Het aantal patiënten dat na de behandeling aangaf meer dan 50% afname van de 

pijn te ervaren is beschreven in drie van de vier de studies. Wanneer de uitkomsten 

van deze drie studies worden gepoold resulteert dit in 54/152 patiënten die 

tenminste 50% afname van de pijn ervaren na behandeling met PPS-Na tegenover 

23/141 patiënten die een respons ervaren in de placebo arm. Dit komt neer op een 

RR van 2,16 (95% BI: 1,40; 3,33). Dit is ten opzichte van de default grenswaarde 

van 1,25 een statistisch significant en klinisch relevant effect. Absoluut gezien komt 

dit neer op 19 responders meer (95% BI: van 7 meer tot 38 meer) per 100 

patiënten behandeld met PPS-Na vs. placebo. Met een NNT van 5,2. 

 

Figuur 2. Forest plot van de gepoolde analyse van drie studies van het aantal patiënten dat na 

behandeling een afname van pijn van tenminste 50% ervaart. 

 
 

Gradeconclusie:  

PPS-Na resulteert waarschijnlijk [bewijs van middelmatige kwaliteit]  

in een klinische relevante verhoging van het aantal patiënten dat tenminste 50% 

afname van de pijn ervaart.   

 

Aandrang 

Het aantal patiënten dat na de behandeling aangaf een vermindering in aandrang te 

ervaren van meer dan 50% is beschreven in drie van de vier de studies. Wanneer 
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de uitkomsten van deze drie studies worden gepoold resulteert dit in 45/128 

patiënten die tenminste 50% vermindering in aandrang ervaren na behandeling met 

PPS-Na tegenover 23/149 patiënten die een respons ervaren in de placebo arm. Dit 

komt neer op een RR van 2,25 (95% BI: 1,44; 3,50). Dit is ten opzichte van de 

default grenswaarde van 1,25 een statistisch significant en klinisch relevant effect. 

Absoluut gezien komt dit neer op 19 responders meer (95% BI: van 7 meer tot 39 

meer) per 100 patiënten behandeld met PPS-Na vs. placebo. Met een NNTT van 5,2. 

 

Figuur 3. Forest plot van de gepoolde analyse van drie studies van het aantal patiënten dat na 

behandeling een vermindering in aandrang van tenminste 50% ervaart. 

 

 
 

Gradeconclusie: 

PPS-Na resulteert waarschijnlijk [bewijs van middelmatige kwaliteit]  

in een klinische relevante verhoging van het aantal patiënten dat tenminste 50% 

vermindering van de aandrang ervaart.   

 

3.3.1 Overige overwegingen 

 

Risk of bias 

Bij het uitvoeren van een sensitiviteitsanalyse waarin de studies met een hoog risico 

op bias werden geëxcludeerd, volgt een RR van 1.96 (95% BI 1,26; 3,05). Dus ook 

bij exclusie van deze studies blijkt een klinisch relevant effect op het aantal 

patiënten dat tenminste 50% verbetering in symptomen ervaart na behandeling met 

PPS-Na vs. placebo. Dit houdt in dat deze studies geen groot effect hebben op de 

uitkomsten van de gepoolde analyse.    

 

Figuur 4. Forest plot sensitiviteitsanalyse aantal patiënten dat een afname van tenminste 50% 

ervaart in de algehele symptomen en problemen, gerelateerd aan BPS 

 

 
 

Verlaging van tenminste 1 punt in pijn en aandrang (op schaal van 0-5) 

Naast de vermindering van meer dan 50% op de symptomen pijn en urgentie, zijn 

in de Mulholland et al. 1990 en de Parsons et al. 1993 studies het effect van de 

behandeling op deze symptomen ten opzichte van baseline ook geschaald op een 0-

5 schaal. Ook hieruit blijkt een significant verschil in het aantal patiënten wat ten 

minste 1 punt verlaging op de pijnscore ervaart bij behandeling met PPS-Na ten 

opzichte van behandeling met placebo (RR=1,35 95% BI: 1,06; 1,73). Het is 

opvallend dat er in de placebo arm ook veel patiënten een verlaging van tenminste 
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1 punt op pijnscore ervaren.  

 

Figuur 5. Aantal patiënten dat na de behandeling heeft aangegeven een verlaging in pijn van 1 

of meer punten (op een schaal van 0-5) te ervaren ten opzichte van baseline. 

 

 

Wanneer er word gekeken naar de vermindering van tenminste 1 punt op de 

aandrangscore, wordt er geen statistisch significant verschil tussen beide armen 

gevonden. De RR van 1,19 (95% BI: 0,91; 1m54) wijst wel richting een voordeel 

voor de behandeling met PPS-Na. 

 

Figuur 6. Aantal patiënten dat na de behandeling heeft aangegeven een vermindering in 

aandrang van 1 of meer punten (op een schaal van 0-5) te ervaren ten opzichte van baseline. 

 

 
 

Kwaliteit van leven (QoL) 

In Parsons et al. 1993 werd ook onderzoek gedaan naar de verschillende facetten 

van QoL. Er werd geen statistisch significant verschil gevonden in verbetering van 

slaap bij behandeling met PPS-Na vs. placebo. Statistische significantie werd echter 

wel benaderd voor verbetering van de geslachtsgemeenschap (p=0,06) in het 

voordeel van PPS-Na. 

 

Mictievolume en frequentie 

Parsons en Mulholland 1987: Het gemiddelde mictievolume liet een significante 

verhoging zien na behandeling met PPS-Na (p=0,009), dit was niet het geval in de 

placebo arm. Het gemiddelde aantal mictie momenten per dag was onveranderd na 

behandeling met PPS-Na dan wel placebo.  

 

Mulholland et al. 1990: 22% van de PPS-Na patiënten en 11% van de placebo 

patiënten ervaarden een vermindering in aandrang tov baseline na 3 maanden 

behandeling (p=0,08). Dit werd niet bevestigd door de urgency-scale data waar een 

voordeel werd gevonden in de placebo arm (39% vs. 46%). Er was een gemiddelde 

toename in het mictievolume van 9,8 ml voor de met PPS-Na behandelde patiënten 

en 7,6 ml voor de placebo groep. In de PPS-Na behandelde patiënten had 30% een 

toename van 20 ml of meer vs. 20% in de placebo arm. Deze verschillen waren niet 

statistisch significant. Andere parameters zoals aantal mictie momenten per dag (-1 

voor beide armen), percentage patiënten waarbij het aantal mictiemomenten was 

gedaald met 3 of meer (32% PPS-Na; 24% placebo) en nocturie (-0,8 PPS-Na; -0,5 

placebo) waren niet significant verschillend van elkaar.  

 

Parsons et al. 1993: Er werd een gemiddelde verandering in mictievolume per 

mictiemoment gevonden van +20,4 ml in de PPS-Na behandelde patiënten vs. -2,1 
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ml in de placebo arm (niet significant). In de PPS-Na groep had 40% van de 

patiënten een toename in het mictievolume van meer dan 20 ml, vergeleken met 

24% in de placebo groep (p=0,02). Bij andere parameters, zoals het totale 

dagelijkse mictie volume werden geen significante verschillen tussen de 

behandelarmen gevonden.  

 

Sant et al. 2003: Er werden geen verschillen gevonden in de behandelarmen wat 

betreft mictie frequentie en volume.  

 

Alternatieve studies 

Uit twee lange termijn studies (Hanno et al. 1997[16] en Jepsen et al. 1998[17]) blijkt 

dat verbeteringen van de symptomen toenamen met de duur van de behandeling. 

Hieruit volgt dat de behandeling voor sommige patiënten curatief is. Patiënten die 

langer dan 90 maanden werden behandeld lieten geen verdere verbeteringen of 

verslechteringen van de symptomen zien. 

 

Subjectieve vs. objectieve beoordeling 

Gezien het feit dat er geen objectieve uitkomstmaten voor handen zijn, wordt het 

effect op de belangrijkste symptomen van de ziekte, gemeten met de GRA of de 

individuele verlaging van pijn en of vermindering van aandrang gezien als de meest 

relevante uitkomstmaten. Echter blijft dit een subjectieve beoordeling. 

Desalniettemin zijn voor een chronisch pijn syndroom als BPS met een grote invloed 

op de kwaliteit van leven, patiënt gerapporteerde uitkomsten met een responder 

analyse een redelijke aanpak. Daarnaast bleek uit de publicatie van Sairanen et al. 

2009 dat resultaten van een HRQoL vragenlijst goed werden gereflecteerd door de 

GRA. Patiënten die reageerden op behandeling (meer dan 50% verbetering op de 

GRA) lieten ook een verbetering zien op QoL. Daarnaast bleek uit de expertopinie uit 

de EPAR dat elke respons rate die superieur was tov placebo kan worden gezien als 

klinisch relevant bij deze patiënten gezien er geen goedgekeurd geneesmiddel op de 

markt is voor deze indicatie.  

 

3.4 Ongunstige effecten 

In tabel 2 staan de bijwerkingen vermeld die zijn gemeld in de literatuur en 

afkomstig zijn uit klinische onderzoeken met PPS-Na. Het mogelijke verband tussen 

deze bijwerkingen en de behandeling met PPS-Na werd in de respectieve publicaties 

niet besproken. De meest voorkomende bijwerkingen die tijdens klinische 

onderzoeken werden gemeld zijn hoofdpijn, duizeligheid en gastro-intestinale 

voorvallen zoals diarree, nausea, abdominale pijn en rectale bloedingen. De 

bijwerkingen die tijdens behandeling met PPS-Na werden gemeld, waren 

vergelijkbaar met de bijwerkingen die gemeld werden tijdens behandeling met 

placebo voor wat betreft kwaliteit en kwantiteit[18].  

 

Tabel 2: Ongunstige effecten van PPS-Na vergeleken met placebo bij patiënten met 

blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies uit SmPC [18] 

 pentosanpolysulfaatnatrium 

meest frequent  Infecties, griep, hoofdpijn, duizeligheid, nausea, diarree, 

dyspepsie, abdominale pijn, opgezette buik, rectale hemorragie, 

perifeer oedeem, alopecia, rugpijn, mictiefrequentie, esthenie, 

bekkenpijn.  

ernstig  - 

 

Incidentie interventie gerelateerde ernstige ongunstige effecten 

De incidentie van de al dan niet interventie gerelateerde (ernstige) ongunstige 
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effecten is in de vier studies zo verschillend beschreven dat deze niet direct met 

elkaar te vergelijken zijn. De resultaten voor deze uitkomstmaat worden hieronder 

per studie beschreven.  

 

Mulholland et al. 1990[19] 

De incidentie van ongunstige effecten was laag in beide behandelarmen. In de 

patiënten behandeld met PPS-Na rapporteerden 3 patiënten in totaal 6 bijwerkingen 

en in de placebo arm rapporteerden 7 patiënten 8 bijwerkingen. Het is niet duidelijk 

of de ongunstige effecten kunnen worden toegeschreven aan de behandeling. De 

geobserveerde ongunstige effecten waren niet anders dan die gevonden zouden 

worden in enige random populatie tijdens een 3-maandelijkse periode en waren 

allen niet ernstig.  

 

Parsons et al. 1993[20] 

De incidentie van ongunstige effecten was laag in beide behandelarmen. In de 

patiënten behandeld met PPS-Na rapporteerden 7 patiënten in totaal 12 

bijwerkingen en in de placebo arm rapporteerden 10 patiënten 19 bijwerkingen. Het 

is niet duidelijk of de ongunstige effecten kunnen worden toegeschreven aan de 

behandeling. De geobserveerde ongunstige effecten waren niet anders dan die 

gevonden zouden worden in enige random populatie tijdens een 3-maandelijkse 

periode en waren allen niet ernstig.  

 

Sant et al. 2003[21] 

Er werden in totaal 9 ernstige ongunstige effecten gerapporteerd waarvan geen een 

werd gezien als gerelateerd aan de behandeling. Er werd geen significant verschil 

gevonden tussen de behandelarmen wat betreft het aantal ongunstige effecten. 

 

In Parsons en Mullholland 1987[22] werden geen ongunstige effecten beschreven.  

 

Incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten 

Het aantal patiënten dat de behandeling staakte als gevolg van ongunstige effecten 

werd in drie studies beschreven. In Parsons en Mulholland 1987 werd niets 

beschreven over het aantal stakers. Wanneer de uitkomsten van deze drie studies 

worden gepoold resulteert dit in 7/189 patiënten die de behandeling met PPS-Na 

staken als gevolg van ongunstige effecten tegenover 12/190 patiënten in de placebo 

arm. Dit komt neer op een RR van 0,59 (95% BI: 0,24; 1,47). De puntschatter ligt 

onder de default grenswaarde van 0,75, echter is het betrouwbaarheidsinterval zeer 

breed en wordt de significantiegrens van 1 overschreden. 

 

 
Gradeconclusie: 

Door het brede betrouwbaarheidsinterval is het onzeker of PPS-Na resulteert in een 

klinisch relevante verlaging op het aantal stakers als gevolg van ongunstige 

effecten.  
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3.5 Ervaring 

De ervaring met PPS-Na is weergegeven in tabel 3. 

 

Tabel 3: Ervaring met PPS-Na 

 pentosanpolysulfaatnatrium 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 100.000 

voorschriften (niet-chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische medicatie) 

 

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 100.000 

voorschriften/20.000 patiëntjaren 

 

ruim: > 10 jaar op de markt X 

 

PPS-Na is sinds 1949 commercieel verkrijgbaar in Duitsland en wordt off-label 

gebruikt voor BPS gekenmerkt door glomerulaties of HL. In het Verenigd-Koninkrijk 

is PPS-Na al meer dan 10 jaar op de markt, maar wordt niet vergoed. In Frankrijk 

wordt PPS-Na al sinds tenminste 2005 geïmporteerd en in 2015 werden er 429 

patiënten mee behandeld. Ook in Noorwegen worden patiënten al sinds ten minste 

2004 behandeld met PPS-Na. Het is niet bekend of PPS-Na wordt vergoed in 

Frankrijk en Noorwegen.  

 

In de EAU richtlijn is PPS-Na al sinds 2004 opgenomen als standaardbehandeling 

van BPS.     

 

3.6 Toepasbaarheid 

Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC. In deze 

paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid tussen 

de middelen. 

 

Contra-indicaties 

Vanwege het zwakke antistollingseffect van PPS-Na mag PPS-Na niet worden 

gebruikt bij patiënten met een actieve bloeding. Menstruatie is geen contra-

indicatie. 

 

Specifieke groepen 

PPS-Na is niet specifiek bestudeerd bij bijzondere patiëntenpopulatie zoals ouderen 

of patiënten met een nier-of leverfunctiestoornis. Er wordt geen aanpassing van de 

dosering aanbevolen bij deze patiënten. De veiligheid en werkzaamheid van PPS-Na 

bij kinderen jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld.  

 

Er zijn geen gegevens over het gebruik van pentosanpolysulfaatnatrium bij 

zwangere vrouwen. Dieronderzoek met betrekking tot reproductietoxiciteit is niet 

uitgevoerd. Elmiron wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap. 

Het is niet bekend of PPS-Na/metabolieten in de moedermelk worden uitgescheiden. 

Risico voor pasgeborenen/zuigelingen kan niet worden uitgesloten. Daarom mag 

PPS-Na niet worden gebruikt in de periode dat borstvoeding wordt gegeven. Er is 

geen informatie beschikbaar over een mogelijke invloed van PPS-Na op de 

vruchtbaarheid. 

 

Interacties 

Een onderzoek met gezonde proefpersonen duidde niet op farmacokinetische of 

farmacodynamische interacties tussen therapeutische doses warfarine en PPS-Na. Er 
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is geen verder onderzoek naar interacties uitgevoerd. Vanwege het zwakke 

antistollingseffect van pentosanpolysulfaatnatrium dienen patiënten die gelijktijdig 

worden behandeld met antistollingsmiddelen, heparinederivaten, trombolytica of 

antiplaatjesmiddelen, zoals acetylsalicylzuur of niet-steroïdale ontstekingsremmers, 

te worden geëvalueerd op bloedingsvoorvallen om indien nodig de dosis aan te 

passen. 

 

Waarschuwingen en voorzorgen 

Blaaspijnsyndroom is een uitsluitingsdiagnose en andere urologische aandoeningen, 

zoals een urineweginfectie of blaaskanker, dienen door de voorschrijver te worden 

uitgesloten. 

 

PPS-Na is een zwak antistollingsmiddel. Patiënten die invasieve ingrepen ondergaan 

of die tekenen/symptomen hebben van onderliggende coagulopathie of die een 

ander verhoogd bloedingsrisico hebben (vanwege behandeling met andere 

geneesmiddelen die de stolling beïnvloeden zoals antistollingsmiddelen, 

heparinederivaten, trombolytica of antiplaatjesmiddelen, zoals acetylsalicylzuur of 

niet-steroïdale ontstekingsremmers [zie rubriek 4.5]) dienen te worden geëvalueerd 

op bloedingsvoorvallen. Patiënten die een voorgeschiedenis hebben van door 

heparine of PPS-Na geïnduceerde trombocytopenie, dienen nauwlettend te worden 

gecontroleerd wanneer ze met PPS-Na worden behandeld. 

 

Omdat er bewijs is van betrokkenheid van de lever en nieren bij de eliminatie van 

PPS-Na, kan een lever- of nierfunctiestoornis invloed hebben op de farmacokinetiek 

van PPS-Na. Patiënten met een relevante lever- of nierfunctiestoornis dienen 

nauwlettend te worden gecontroleerd wanneer ze met PPS-Na worden behandeld. 

 

Zeldzame gevallen van pigmentaire maculopathie zijn gemeld bij gebruik van PPS-

Na, met name na langdurig gebruik. Visuele symptomen kunnen onder meer 

leesproblemen en een trage aanpassing aan zwakke of verminderde 

lichtomgevingen omvatten. Alle patiënten moeten regelmatig oogheelkundig 

onderzoek ondergaan voor de vroege detectie van pigmentaire maculopathie, vooral 

patiënten die PPS langdurig gebruiken. In dergelijke situaties moet overwogen 

worden om de behandeling te staken. 

 

3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van PPS-Na is weergegeven in tabel 4. 

 

Tabel 4: Gebruiksgemak van PPS-Na 

 pentosanpolysulfaatnatrium 

Toedieningswijze Orale capsule 

Toedieningsfrequentie  3 maal daags één capsule 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

De effectiviteit van PPS-Na vs. placebo bij de behandeling van BPS gekenmerkt door 

glomerulaties of HL is onderzocht in 4 RCT’s. Een meta-analyse van deze 4 studies 

resulteert in een verbetering van tenminste 50% op de algehele symptomen en 

problemen, gerelateerd aan BPS (GRA) in 74/225 in de PPS-Na-arm tegenover 

36/229 patiënten in de placebo-arm. Dit komt neer op een Risk Ratio (RR) van 2,08 

(95% BI: 1,46; 2,97). Dit is een statistisch significant en klinisch relevant effect. 

Absoluut gezien komt dit neer op 17 responders meer per 100 patiënten behandeld 

met PPS-Na vs. placebo. Wanneer er specifiek naar 50% verlaging van de pijn of 

50% vermindering van de aandrang wordt gekeken, worden vergelijkbare resultaten 

gezien. Daarnaast bleek uit een studie dat verbeteringen van QoL goed werden 

gereflecteerd door de GRA. Hieruit kan worden geconcludeerd dat patiënten die 

reageren op behandeling van BPS mogelijk ook een verbetering in QoL ervaren.  

 

Gezien de hoge onvervulde behandelbehoefte bij BPS gekenmerkt door 

glomerulaties of HL en het feit dat de meta-analyse van de 4 pivotal studies een 

response ratio liet zien op de GRA voor behandeling met PPS-Na die twee keer zo 

hoog was als in de placebo arm, wordt de effectiviteit van PPS-Na gezien als klinisch 

relevant. Deze conclusie is enkel gebaseerd op subjectieve patiënt gerapporteerde 

uitkomstmaten.  

 

De ongunstige effecten zijn niet ernstig en mogelijk zijn de effecten gerapporteerd 

in de studies niet gerelateerd aan de behandeling met PPS-Na. De geobserveerde 

ongunstige effecten waren niet anders dan die gevonden zouden worden in enige 

random populatie tijdens een 3-maandelijkse periode. 

 

De ervaring met PPS-Na in Europa is groot en de toepasbaarheid van PPS-Na is 

ruim. Het gebruiksgemak van een 3 maal daagse orale capsule is goed.  

 

4.2 Eindconclusie 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat er in 

placebogecontroleerde studies klinisch relevante verbeteringen worden gevonden in 

subjectieve patiënt gerapporteerde uitkomstmaten na behandeling met PPS-Na bij 

blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies. Gezien de 

hoge onvervulde behandelbehoefte en het waarschijnlijk positieve effect op kwaliteit 

van leven heeft pentosanpolysulfaatnatrium een meerwaarde. 
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5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies 

Met de behandeling van het blaaspijnsyndroom met oraal 

pentosanpolysulfaatnatrium is nog weinig ervaring opgedaan. Zie via NVU 

standpunten het NVU standpunt Blaaspijnsyndroom van 2017. 

 

5.2 Nieuw advies 

Oraal pentosanpolysulfaatnatrium kan gebruikt worden voor de behandeling van 

patiënten met blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies 

bij volwassenen met matige tot hevige pijn, aandrang en 

toegenomen mictiefrequentie. De therapierespons na 6 maanden actief beoordelen. 

Indien 6 maanden na instelling van de behandeling geen verbetering is bereikt, de 

behandeling met pentosanpolysulfaatnatrium stopzetten. Bij responders 

behandeling met pentosanpolysulfaatnatrium structureel voortzetten zolang de 

respons aanhoudt. Met de behandeling van het blaaspijnsyndroom met oraal 

pentosanpolysulfaatnatrium is in Nederland nog weinig ervaring opgedaan. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed en de Cochrane Library in februari 

2020 met de volgende zoektermen: 

Interstitial cystitis OR bladder pain syndrome AND pentosan polysulfate sodium AND 

clinical trial 
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

 

Eerste 

auteur, 

jaar van 

publicatie 

Type 

onderzoek, 

bewijsklasse, 

follow-up duur 

Aantal 

patiënten  

Patiëntkenmerken  Interventie 

en 

vergelijkende 

behandeling 

Relevante uitkomstmaten   Commentaar, risk of 

bias 

Sant et al. 

2003[21] 

Gerandomiseerde, 

dubbelblind, 

placebo-

gecontroleerde 

multicenter studie, 

2x2 factoriaal 

design (hier enkel 

de PPS-Na arm 

uitgelicht); 24 

weken (6 

maanden) 

N=121 

n=29 PPS-Na 

n=31 placebo 

Patiënten van 18 jaar en 

ouder met een diagnose van 

interstitiële cystitis welke 

was bevestigd met 

cystoscopie en 

hydrodistentie volgens de 

NIDDK criteria met 

gemiddelde symptomen:  

-frequentie (tenminste 11 

maal per dag), en 

-pijn/ongemak (tenminste 4 

op een 0-9 Likert schaal) 

voor tenminste 24 weken 

voor aanvang van de studie 

PPS-Na 3x100mg 

vs. placebo 

Primair: GRA (7-punten) na 24 

weken tov baseline. Waarbij 

‘moderately improved’ en 

‘markedly improved’ werd gezien 

als responder 

Secundair: ICSI, University of 

Wisconsin Symptom Score, 

patiënt gerapporteerde 

symptomen van pijn/ongemak en 

urgentie en een 24-uurs mictie 

dagboek. Ongunstige effecten 

werden gerapporteerd en 

geschaald van 0-5 

Withdrawal voor einde 

studie werden gezien als 

non-responders 

 

Slechts 121/136 uit de 

planned sample size werd 

behaald 
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Parsons et al. 

1993[22] 

Gerandomiseerde, 

dubbelblind, 

placebo-

gecontroleerde 

multicenter studie; 

3 maanden 

N=148 

n=74 PPS-Na 

n=74 placebo 

Patiënten van 18 jaar en 

ouder met een anesthetische 

blaas capaciteit van 350-

1000cc; een frequentie van 

tenminste 8 maal per dag; 

gemiddeld mictievolume van 

50-200 cc en nocturie van 

tenminste 1-2 maal per 

nacht. Patiënten die niet 

voldeden aan 1 of 2 van de 

criteria werden wel 

geïncludeerd als ze ook pijn 

hadden en/of gemiddelde 

urgentie negatieve 

urinecytologie-studies en -

culturen vertoonden, er 

cystoscopische 

bevindingen van petechiale 

bloedingen waren en er 

bloed in de 

vloeistofterugloop volgend 

op blaasdilatatie aanwezig 

was. Exclusie bij een historie 

van behandeling met PPS-Na 

in de 4 weken voor de 

behandeling 

PPS-Na 3x100mg 

vs. placebo 

Verbeteringen na 3 maanden 

t.o.v. baseline. 

Globale verbetering geëvalueerd 

door de patiënt en door de 

onderzoeker. veranderingen in 

pijn en urgentie, veranderingen in 

nocturie en in frequentie en 

gemiddeld mictie volume.  

  

Geïncludeerde patiënten 

hadden een ernstig 

ziektebeeld met een lange 

duur die minimale (of 

geen) verlichting 

ervaarden bij 

conventionele therapie.  
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Mulholland et 

al. 1990[19] 

Dubbel 

geblindeerde RCT; 

3 maanden 

N=98 

n=51 PPS-Na 

n=47 placebo 

Inclusiecriteria: gemiddelde 

urgentie op een 5-punts 

schaal. Mictie frequentie 

>10. Nocturie >2/nacht. Pijn 

op een 5-puntschaal. 

Tenminste 1 jaar van 

symptomen. Gefaalde 

conventionele therapie. 

Gemiddeld mictievolume van 

≤200 ml.  

Gemiddeld aangedaan: 

anesthetische 

blaascapaciteit >400 ml, 

frequentie <18, gemiddeld 

mictievolume >75 ml. 

Ernstig aangedaan: 

anesthetische 

blaascapaciteit <400 ml, 

>18, gemiddeld 

mictievolume <75 ml. 

Exclusie: behandeling PPS-

Na 6 weken voor start 

PPS-Na 3x100mg 

vs. placebo’  

Beoordeling algehele verbetering 

door de patiënt.  

Beoordeling algehele verbetering 

door de onderzoeker.  

Veranderingen in pijn en 

urgentie. 

Verandering in nocturie.  

Verandering in mictie frequentie.  

Gemiddeld mictie volume. 

 

Rapportage van 

ongunstige effecten was 

vrijwillig 
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Parsons and 

Mulholland 

1987[22] 

Gerandomiseerde, 

dubbelblind, 

placebo-

gecontroleerde 

multicenter cross-

overstudie; 6 

maanden 

 

Cross-over opzet: 

niet-responders op 

PPS-Na na 3 

maanden switch 

naar placebo en 

vice versa. 

Responders gingen 

door met dezelfde 

behandeling voor 

een additionele 

duur van 3 

maanden 

N=75 

n=38 PPS-Na 

n=42 placebo 

Tenminste 1 jaar 

symptomen.  

Cystoscopisch bevestigde 

ulcer of petechial 

hemorrhage na blaas 

distensie), biopsy die 

ontsteking bevestigde 

HL in 28%  

 

Indien cross-over plaatvond 

werden patiënten tot zowel 

de placebo als de PPS-Na 

arm gerekend.  

PPS-Na 3x100mg 

of 2x 200 mg 

vs. placebo 

Patiënt gerapporteerde symptoom 

evaluatie: Urgentie, frequentie, 

nocturie en pijn werden 

gegradeerd als 25%, 50%, 75% 

of 100%, Sommige patiënten 

hielden een mictiedagboek bij.  
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Nickel et al. 2015[23] Patiënten populatie breder dan de BPS type 2 (glomerulaties) en 3 (Hunner laesies) patiënten. Uit een post-hoc sub-groep analyse 

volgde een respons ratio van 50% in de placebogroep, gebaseerd op een 30% ICSI score verbetering. Zo’n hoge placebo respons werd in 

geen enkele pivotal studie gezien en moet worden gezien als een duidelijke indicatie voor de multifactoriële kans op bias in deze studie.   

Holm-Bentzen et al. 1987[24] Patiënten populatie breder dan de BPS type 2 (glomerulaties) en 3 (Hunner laesies) patiënten, subgroep analyse is niet te maken. 

Daarnaast is in deze studie de GRA niet gebruikt als primaire uitkomstmaat.  
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref  Datum  Titel 

EMA 2017 Samenvatting van de productkenmerken Elmiron® pentosanpolysulfaatnatrium[18] 

EMA 2016 European Public Assessment Report (EPAR) Elmiron® pentosanpolysulfaatnatrium[14] 

EAU 2019 Guidelines on Chronic Pelvin Pain[1] 

NVU 2019 Brief Standpunt ten aanzien van Elmiron als behandeling voor blaaspijnsyndroom (zie 

bijlage 9) 

NVU 2017 Standpunt Blaaspijnsyndroom[4] 
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Bijlage 5: Baseline tabel 

Variabele Sant et al. 2003[21] Parsons et al. 1993[22] Mulholland et al. 1990[19] Parsons and Mulholland 1987[22] 

 PPS-Na  

(n=29) 

Placebo  

(n=31) 

PPS-Na  

(n=74) 

Placebo  

(n=74) 

PPS-Na  

(n=56) 

Placebo  

(n=54) 

PPS-Na  

(n=29) 

Placebo  

(n=) 

Aantal vrouwen (%) 26 (90) 28 (90) 100% 93% 91% 87% 90% 

Ras 

     Blank 

     Zwart 

     Spaans 

     Anders 

 

21 (72) 

4 (14) 

3 (10) 

1 (4) 

 

29 (94) 

0 

0 

0 (6) 

 

97% 

 

96% 

 

100% 

 

95% 

  

Aantal met symptomen langer 

dan 52 weken 

28 (96) 29 (94)       

Gemiddelde duur ziekte 

(jaren) 

- - 6,6 6,6 7,4 5,8   

Fissures 

      Geen 

      Enkele 

      Gemiddeld 

      Veel 

   

3% 

7% 

42% 

49% 

 

4% 

8% 

47% 

41% 

 

6% 

28% 

40% 

26% 

 

7% 

29% 

35% 

29% 

  

Petechial hemorrhages 

      Geen 

      Enkele 

      Gemiddeld 

      Veel 

   

1% 

9% 

41% 

49% 

 

1% 

8% 

43% 

47% 

 

 

 

26% 

46% 

28% 

 

 

 

27% 

48% 

25% 

  

Hunner laesies   4% 4% 8% 4%   

Andere abnormaliteiten   11% 8% 4% 11%   

Gemiddelde blaas capaciteit   666cc 601cc 569cc 585cc   

Patiënten met ernstige ziekte     59% 59%   
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(volgens inclusie criteria 

studie) 

Gemiddelde leeftijd ± SD   48,7 ± 15,1  41,6 ± 15,5  42,7 45,5 43,3 45,3   

Gemiddelde pijn score ± SD 

(0-9) 

6,3 ± 1,4  6,0 ± 1,3       

Gemiddelde urgentie score ± 

SD (0-9) 

6,9 ± 1,2  6,5 ± 1,5       

Gemiddelde 24-uurs 

frequentie ± SD 

18,3 ± 6,8  18,9 ± 10,3       

Gemiddelde IC symptoom 

index ± SD (0-20) 

14,3 ± 3,3  14,6 ± 3,3       

Gemiddelde IC probleem index 

± SD (0-16) 

12,8 ± 2,7  12,8 ± 2,4       

Mean Wisconsin IC score ± SD 

(0-42) 

30,4 ± 6,8  32,9 ± 6,7       
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Bijlage 6: Beoordeling risico op bias 

 
 

  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) bij de behandeling van blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies | 22 april 2020 

 

2020008881 Pagina 44 van 52 

  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) bij de behandeling van blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies | 22 april 2020 

 

2020008881 Pagina 45 van 52 

Bijlage 7: GRADE evidence profiel 

Directe vergelijking pentosanpolysulfaatnatrium versus placebo bij blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies: GRADE evidence profile. 

Beoordeling kwaliteit van bewijs Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van 

bewijs 
Importantie 

Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 
Onnauwkeurigheid Andere factoren PPS-Na placebo  

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

GRA (50% verbetering ervaren door patiënt) 

4   gerandomiseerde 

trials  

ernstig a  niet ernstig   niet ernstig   niet ernstig   niet gevonden   74/225 (32.9%)   36/229 (15.7%)  RR 2.08 

(1.46 tot 2.97)  

17 meer per 100 

(van 7 meer tot 31 meer)  

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK  

CRUCIAAL  

Pijn (50% verlaging) 

3   gerandomiseerde 

trials  

ernstig a  niet ernstig   niet ernstig   niet ernstig   niet gevonden   54/152 (35.5%)   23/141 (16.3%)  RR 2.16 

(1.40 tot 3.33)  

19 meer per 100 

(van 7 meer tot 38 meer)  

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK  

CRUCIAAL  

Pijn (1 punt verlaging op schaal van 0-5) 

2   gerandomiseerde 

trials  

ernstig a  niet ernstig   niet ernstig   ernstig b  niet gevonden   73/125 (58.4%)   52/121 (43.0%)  RR 1.35 

(1.06 tot 1.73)  

15 meer per 100 

(van 3 meer tot 31 meer)  

⨁⨁◯◯ 

LAAG  

BELANGRIJK  

Aandrang (50% vermindering) 

3   gerandomiseerde 

trials  

ernstig a  niet ernstig   niet ernstig   niet ernstig   niet gevonden   45/128 (35.2%)   23/149 (15.4%)  RR 2.25 

(1.44 tot 3.50)  

19 meer per 100 

(van 7 meer tot 39 meer)  

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK  

CRUCIAAL  

Aandrang (1 punt vermindering op schaal van 0-5) 

2   gerandomiseerde 

trials  

ernstig a  niet ernstig   niet ernstig   ernstig b  niet gevonden   65/125 (52.0%)   54/121 (44.6%)  RR 1.19 

(0.91 tot 1.54)  

8 meer per 100 

(van 4 minder tot 24 meer)  

⨁⨁◯◯ 

LAAG  

BELANGRIJK 

Incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten 

3   gerandomiseerde 

trials  

ernstig a  niet ernstig   niet ernstig   zeer ernstig b  niet gevonden   7/189 (3.7%)   12/190 (6.3%)  OR 0.59 

(0.24 tot 1.47)  

3 minder per 100 

(van 5 minder tot 3 meer)  

⨁◯◯◯ 

ZEER LAAG  

CRUCIAAL  
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CI: Confidence interval; RR: Risk ratio; OR: Odds ratio 
a. Informatie over de blindering, selectie en performance bias is in deze wat oudere studies vaak niet te vinden. Het is onduidelijk of er wat dat betreft risico op bias is. Daarbij is er niet in alle studies een ITT analyse gebruikt en was cross-over mogelijk bij non-responders in een studie. Dit geeft risico 
op bias.  
b. De grens van klinische relevantie wordt overschreden, hierdoor is het onzeker of er daadwerkelijk een klinisch relevant effect wordt behaald op deze uitkomstmaat  
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Bijlage 8: Gepoolde analyse en meta-analyse PPS-Na uit 
EPAR[14] 

Responders (patiënten die meer dan 50% verbetering op de GRA ervaarden na de 
behandelperiode) 

 
 
 

 
 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat in deze ITT analyse 17% (95% BI: 9,3%; 
24,7%) meer patiënten een verbetering van 50% op de GRA hebben ervaren bij 
behandeling met PPS-Na vs. placebo 
 

 
Wanneer er een “as reported” (dus geen ITT) analyse wordt gedaan komt de benefit 
difference uit op 16,8% (95% BI: 8,9%; 24,8%) bij behandeling met PPS-Na vs. 
placebo. 
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Bijlage 9: Standpunt NVU tav Elmiron® dd oktober 2019 
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1 Inleiding 

In dit rapport worden de (meer)kosten geraamd ten laste van het farmaciebudget, 

die ontstaan als pentosanpolysulfaatnatrium (PPS-Na) (Elmiron®) wordt opgenomen 

op lijst 1B van het GVS. Dit middel kan worden ingezet voor de behandeling van 

blaaspijnsyndroom (BPS) gekenmerkt door glomerulaties of hunnerlaesies. 

 

Het doel van deze budgetimpactanalyse is een schatting te maken van de kosten die 

met het gebruik van het middel gepaard gaan. Uitgangspunten voor de 

budgetimpact analyse zijn: de geregistreerde indicatie, het potentiële aantal 

patiënten dat voor behandeling met het geneesmiddel in aanmerking komt, de 

apotheekinkoopprijs (AIP), de dosering van het geneesmiddel, de duur van de 

behandeling en mogelijke substitutie van de huidige behandeling. 

 

Er wordt uitgegaan van de patiënten doelgroep waarvoor de registratiehouder claimt 

dat het middel gezien het belang van de volksgezondheid een therapeutische 

meerwaarde heeft ten opzichte van de vergelijkende behandeling. 

1.1 Geregistreerde indicatie 

PPS-Na (Elmiron®) is geregistreerd voor ‘BPS gekenmerkt door ofwel glomerulaties 

ofwel hunnerlaesies bij volwassenen met matige tot hevige pijn, aandrang en 

mictiefrequentie’.2 De registratiehouder vraagt vergoeding aan voor deze indicatie. 

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft in 2017 een standpunt met 

betrekking tot de behandeling van BPS opgesteld als aanvulling op de ‘chronic pelvic 

pain’ richtlijn van de European Association of Urology (EAU).3,4 Bij BPS patiënten 

wordt een algemene behandeling ingezet die onafhankelijk is van de aanwezigheid 

van glomerulaties of hunnerlaesies. Deze algemene behandeling bestaat onder 

andere uit de behandeling van concomitante urineweginfecties en 

bekkenfysiotherapie.  

 

Bovendien wordt er een type-specifieke behandeling ingezet, die afhankelijk is van 

de aanwezigheid en karakteristieken van hunnerlaesies. Bij transurethraal 

behandelbare hunnerlaesies wordt overwogen om de laesies operatief te verwijderen 

door middel van transurethrale resectie, coagulatie of laser ablatie. Niet-

transurethraal behandelbare hunnerlaesies kunnen worden behandeld met 

hyaluronzuur (HA) en/of chondroitine sulfaat (CS) bevattende blaasspoelingen. Bij 

verbetering van de klachten kunnen de blaasspoelingen worden voortgezet. In 2013 

heeft Zorginstituut Nederland geconcludeerd dat er onvoldoende bewijs van goede 

methodologische kwaliteit is om blaasspoelingen met CS en/of HA als effectief 

te beschouwen voor de behandeling van interstitiële cystitis oftewel BPS. In 

november 2019 heeft de minister voor Medische Zorg besloten om deze behandeling 

als potentiële kandidaat aan te merken voor voorwaardelijke toelating tot het 

basispakket. 

 

De NVU heeft in oktober 2019 een standpunt ingenomen ten aanzien van PPS-Na 

voor de behandeling van BPS.1 De reden dat PPS-Na niet in het NVU standpunt uit 

2017 werd opgenomen is dat het middel destijds nog niet was geregistreerd in 

Nederland. Deze situatie is inmiddels veranderd met de Europese registratie van 

Elmiron®. De NVU volgt in zijn advies de Europese richtlijn van de EAU en 

concludeert dat oraal PPS-Na in de Nederlandse klinische praktijk ingezet zou 
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kunnen worden voor de behandeling van BPS subtype met glomerulaties en het 

subtype met hunnerlasesies.1 In de recente plaatsbepaling van de NVU wordt tevens 

vermeld dat er in het standpunt uit 2017 geen specifieke behandeladviezen gegeven 

worden over het BPS subtype glomerulaties of BPS zonder blaasafwijkingen, 

behoudens het advies om dit in gespecialiseerde klinieken te doen. Het gebrek aan 

vergoeding voor blaasspoelingen heeft er mede toe geleid dat deze 

behandelingen niet worden geadviseerd voor BPS subtype glomerulaties. Echter 

worden er bij dit subtype ook defecten van het blaasslijmvlies gezien en hebben 

deze patiënten mogelijk ook baat bij aanvullende therapie. In de huidige praktijk 

krijgen patiënten met het BPS subtype glomerulaties, die in de toekomst met PPS-

Na behandeld zouden kunnen worden, dus ofwel een subtype-specifieke behandeling 

met (niet vergoede) blaasspoelingen ofwel geen subtypespecifieke behandeling met 

als doel het herstel van de blaaswand. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Aantal patiënten 

Er bestaat veel onduidelijkheid over de epidemiologie van BPS. 

Prevalentieschattingen uit 1995 liggen tussen de 8 tot 16 per 100.000 Nederlandse 

vrouwen.5 Een meer recente studie (2004) uit de VS rapporteert echter een 

prevalentie van 20% bij vrouwen.6 Over de prevalentie van BPS bij mannen is 

weinig bekend. De toegenomen bewustwording van het bestaan van BPS heeft voor 

een toename van het aantal BPS patiënten gezorgd. Volgens expert opinie neemt 

het patiënten volume jaarlijks toe met 5%.  

 

Omdat er weinig bekend is over de epidemiologie van BPS patiënten in Nederland is 

er gebruik gemaakt van DBC data (code 82; interstitiële cystitis oftewel BPS) om tot 

een schatting te komen.7 Deze gegevens zijn een benadering voor het aantal 

patiënten dat in aanmerking komt voor PPS-Na. Het is echter niet bekend welk deel 

van deze patiënten een transurethrale resectie hebben gekregen en of deze 

patiënten hiermee voldoende zijn geholpen. Tot 2014 werden HA en/of CS 

bevattende blaasspoelingen volledig vergoed vanuit het basispakket van de 

zorgverzekering. Omdat het onzeker is wat de invloed van het aflopen van 

vergoedingen voor blaasspoelingen op de DBC registraties is en omdat de data van 

de meest recente jaren incompleet zijn, is het patiënten aantal van 2013 als 

uitgangspunt genomen (1.647 patiënten). Omdat experts hebben aangegeven dat 

het patiënten volume jaarlijks met 5% stijgt, zijn er naar verwachting 2.317 BPS 

patiënten in 2020. Er zijn geen gepubliceerde gegevens over de prevalentie van de 

specifieke typen BPS voorhanden (BPS gekenmerkt door glomerulaties of 

hunnerlaesies). Om deze reden wordt er gebruik gemakt van expert opinie. Experts 

schatten dat 60% van de BPS patiënten glomerulaties of hunnerlaesies hebben. 

Hierdoor komt het potentiele patiënten aantal dat in aanmerking komt voor 

behandeling met PPS-Na neer op 417 in het eerste jaar na markttoetreding (Tabel 

1). Het is onduidelijk welk deel van deze patiënten transurethraal behandelbare 

hunnerlaesies heeft. Het berekende aantal betreft daarom mogelijk een 

overschatting. 

 

Tabel 1: Geschatte aantal patiënten dat jaarlijks behandeld wordt met PPS-Na 

Jaar  Totaal aantal BPS patiënten met 

glomerulaties of hunnerlaesies 

Marktpenetratie  Totaal aantal patiënten die 

behandeld worden met PPS-Na 

1  1.390 30% 417 

2  1.460 60% 876 

3  1.533 100% 1.533 

 

Behandelrespons 

Indien 6 maanden na start van de behandeling met PPS-Na geen verbetering is 

bereikt, dient de behandeling gestaakt te worden. Bij responders wordt de 

behandeling structureel voortgezet zolang de respons aanhoudt. Het is bekend dat 

niet alle patiënten reageren op de behandeling. Na 6 maanden reageert 33% van de 

patiënten voldoende.8 Bij de berekeningen is er van uitgegaan dat de non-

responders (67%) na 6 maanden stoppen met de behandeling.  

 

Marktpenetratie 

Volgens het NVU standpunt is er in Nederland geen ervaring met PPS-Na 

behandeling voor BPS.2 Hierdoor bestaat er onzekerheid over de verwachte 

marktpenetratie. Omdat PPS-Na een oraal geneesmiddel is dat mogelijke invasieve 
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behandeling kan voorkomen is een redelijk snelle marktpenetratie te verwachten. 

Het Zorginstituut is daarom uitgegaan van een oplopende marktpenetratie van 

30%, 60% en 100% in de eerste drie jaar nadat PPS-Na is opgenomen in het 

pakket. 

 

Off-label gebruik 

Volgens de EAU richtlijn kan PPS-Na ook ingezet worden bij prostaatpijnsyndroom, 

maar dit krijgt omwille van het beperkte klinische bewijs een zwakke aanbeveling.4 

Volgens de aanvrager geven experts aan dat off-label gebruik van PPS-Na bij deze 

indicatie in de praktijk verwaarloosbaar zal zijn.  

2.2 Substitutie  

Door de inzet van PPS-Na kunnen (niet vergoede) blaasspoelingen worden 

vervangen. HA en/of CS bevattende blaasspoelingen worden voornamelijk 

toegediend in een ziekenhuis of BPS expertisecentrum. Naast blaasspoelingen 

bestaan er momenteel geen niet-invasieve farmacologische alternatieven met een 

lokaal effect in de blaas. Bij vergoeding van PPS-Na zal dit middel op grond van het 

analoge werkingsmechanisme (lokale activiteit in de blaas door de beschermende 

GAG laag van het defecte urotheel te herstellen) blaasspoelingen substitueren. Door 

PPS-Na is de patiënt niet meer afhankelijk van een verpleegkundige om de 

intravesicale behandeling uit te voeren. Blaasspoelingen, de te substitueren 

behandeling, vallen in de categorie medische hulpmiddelen. Daarom vindt er geen 

substitutie plaats binnen het farmaciebudget. 

2.3 Kosten per patiënt per jaar 

De aanbevolen dosering van PPS-Na is 300 mg per dag, verdeeld over 3 doseringen 

van 100 mg. De prijs van PPS-Na is €517,56 per 90 stuks. Een patiënt (met goede 

respons) heeft jaarlijks 1.095 capsules van 100 mg nodig, wat neerkomt op 12 

verpakkingen van 90 stuks per jaar (tabel 2). In totaal kost de behandeling jaarlijks 

€6.211 per patiënt. Voor non-responders, die stoppen met de behandeling na 6 

maanden, komen de kosten per patiënt neer op €3.105 (6 verpakkingen). Er wordt 

daarbij uitgegaan van 100% therapietrouw. 

 

Tabel 2: Kosten per patiënt voor toepassing van PPS-Na bij BPS gekenmerkt door 

glomerulaties of hunnerlaesies 

 PPS-Na 

Dagelijkse dosering 300 mg (3x daags 100 mg) 

AIP exclusief BTW per 90 capsules van 100 mg €517,56 

Jaarlijks benodigde units van 90 capsules 12 

Totale kosten per patiënt per jaar €6.211 

Totale kosten per patiënt bij non-respons (6 maanden 

behandeling) 

€3.105 

AIP: Apotheek inkoopprijs 

2.4 Aannames 

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 

 Het aantal patiënten met de DBC code interstitiële cystitis oftewel BPS is 

representatief voor het aantal BPS patiënten in Nederland. 

 60% van de BPS patiënten heeft glomerulaties of hunnerlaesies. Door 

gebrek aan data is het aangenomen dat de patiënten met hunnerlaesies 

niet transurethraal te behandelen zijn. Dit resulteert mogelijk in een 

overschatting. 

 De behandelrespons wordt bepaald na 6 maanden, en bij non-responders 

wordt de behandeling stopgezet. 
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 67% van de BPS patiënten stopt met PPS-Na na 6 maanden door non-

respons, 33% respondeert en blijft PPS-Na gebruiken. 

 Het BPS patiënten volume neemt jaarlijks met 5% toe in Nederland. 

 Therapietrouw van 100%. 
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3 Budgetimpactanalyse 

In Tabel 3 staat een overzicht van de totale budgetimpact wanneer PPS-Na aan het 

bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de indicatie BPS gekenmerkt 

door glomerulaties of hunnerlaesies. In de tabel zijn alleen de geneesmiddelkosten 

meegenomen, mogelijke extra kosten of besparingen ten laste van het bredere 

gezondheidszorgbudget zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 

 

Tabel 3: Raming van de totale kosten van de toevoeging van PPS-Na aan het 

behandelarsenaal voor BPS gekenmerkt door glomerulaties of hunnerlaesies 

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Patiënten    

Marktpenetratie 30% 60% 100% 

Totaal te behandelen patiënten met PPS-

Na 

417 876 1.533 

Nieuwe PPS-Na gebruikers 417 4591 6572 

   Waarvan responders 138 152 217 

   Waarvan non-responders 279 307 440 

Reeds behandelde responders - 138 290 

Kosten    

Kosten responders €857.118 €944.072 €1.347.787 

Kosten non-responders3 €866.295 €953.235 €1.366.200 

Kosten reeds behandelde responders  - €857.118 €1.801.190 

Totale kosten €1.723.413  €2.754.425  €4.515.177 

1876 patiënten minus 417 patiënten die in het vorige jaar startten met PPS-Na 

21.533 patiënten minus 417 en 459 patiënten die in de vorige jaren startten met PPS-Na 

3De behandelrespons wordt na 6 maanden bepaald. Non-responders stoppen na 6 maanden, daarom 

worden voor non-responders 6 maanden kosten van PPS-Na berekend. 
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4 Conclusie 

Toepassing van PPS-Na (Elmiron®) bij de behandeling van BPS gekenmerkt door 

glomerulaties of hunnerlaesies zal gepaard gaan met kosten die geraamd worden op 

€4,5 miljoen in het derde jaar na opname in het pakket. In de budgetimpactanalyse 

zijn alleen de geneesmiddelkosten meegenomen. Bij de schatting van de 

budgetimpact bestaat onzekerheid over het aantal patiënten met BPS in Nederland, 

en welk deel van deze patiënten glomerulaties of hunnerlaesies heeft. Het is 

bovendien mogelijk dat een deel van de BPS patiënten met hunnerlaesies 

transurethraal behandelbaar zijn en daarom niet meer in aanmerking komen voor 

PPS-Na. De berekende budgetimpact is daarom mogelijk overschat. 

 

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad 
(WAR) vergadering van 23 maart 2020. 
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