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Mycofenolaatmofetil bij minimal change nefrotisch syndroom 
             
 
 
Vraagstelling 
 
Een ziektekostenverzekeraar heeft een verzoek gekregen om mycofenolaatmofetil 
(Cellcept®) te verstrekken voor de indicatie minimal change nefrotisch syndroom bij een 
jongen van 8 jaar. Deze patiënt is bekend met dit syndroom sinds 2000. In verband met 
regelmatig optredende recidieven werd hij aanvankelijk behandeld met cyclofosfamide. 
Daarnaast was gebruik van prednison noodzakelijk met als gevolg complicaties in de 
vorm van avasculaire kopnecrose van de heup en toenemend cataract. Hij is vervolgens 
in onderzoeksverband behandeld met mycofenolaatmofetil. Sinds het begin van deze 
behandeling in april 2005 heeft hij geen recidieven meer gehad. De indicatie (minimal 
change) nefrotisch syndroom betreft een niet geregistreerde indicatie voor 
mycofenolaatmofetil. 
De betreffende ziektekostenverzekeraar heeft een vrijwillige adviesaanvraag ingediend 
bij het CVZ over de vergoeding van mycofenolaatmofetil voor deze indicatie . 
 
Nefrotisch syndroom 
 
Het nefrotisch syndroom is een uiting van nierlijden dat bestaat uit proteïnurie, 
hyperlipidemie, oedemen, hypoalbuminemie en hypertensie. Het nefrotisch syndroom 
ontstaat door veranderingen in de basale membraan in de glomerulus die kunnen 
ontstaan door verschillende vaak immunologische ziekteprocessen. De oorzaak van 
nefrotisch syndroom is tot dusver niet helemaal duidelijk. Eén hypothese gaat uit van 
een voortdurend verlaagd effectief arterieel bloedvolume door het verlies van eiwit in de 
urine. Secundair treedt dan natrium- en waterretentie op. De tweede hypothese stelt dat 
er een primaire natrium- en waterretentie is, waarschijnlijk door resistentie voor atrium 
natriuretische factor. Secundair treedt proteïnurie op. Uit onderzoek is gebleken dat 
verschillende vormen van nefrotisch syndroom bestaan. Zo zijn er patiënten die 
aanvankelijk hypervolemie, hypertensie en betrekkelijk lage bloedconcentraties van 
renine en aldosteron hebben. Andere patiënten hebben echter een hypovolemie en hoge 
concentraties van renine en aldosteron. 
 
Bij ongeveer één derde van de patiënten is een bepaalde ziekte verantwoordelijk voor het 
nefrotisch syndroom; men spreekt van secundaire nefrotische syndromen. Bij de overige 
patiënten is geen duidelijke oorzaak aantoonbaar; men spreekt van primaire nefrotische 
syndromen. Voorbeelden van deze laatste vorm zijn de 'miniminal change' nefropathie 
en membraneuze glomerulonefritis. Er bestaat ook een erfelijke vorm van het nefrotisch 
syndroom. Bij een secundair nefrotisch syndroom probeert men uiteraard de oorzaak te 
behandelen; bij de meeste vormen van primair nefrotisch syndroom worden betrekkelijk 
hoge doseringen glucocorticosteroïden toegepast (Hodson et al., 2005). Daarnaast wordt 
in toenemende mate gebruik gemaakt van andere immunosuppressiva zoals 
cyclofosfamide, ciclosporine, azathioprine en mycofenolaatmofetil. Bij persisterende 
nierfunctiestoornissen en onvoldoende verbetering door de behandeling met 
glucocorticosteroïden, kan het noodzakelijk zij n over te gaan tot niervervangende 
behandeling in de vorm van dialyse of niertransplantatie  (Saha en Singh, 2006).  
  
 
 
Mycofenolaatmofetil 
 
Mycofenolaatmofetil is een ‘prodrug’ en wordt na absorptie in het bloed door plasma-
esterasen snel omgezet in het werkzame mycofenolzuur. Mycofenolzuur remt selectief 
het enzym inosinemonofosfaatdehydrogenase, dat een belangrijke rol speelt in de 'de 



 2 

novo'-synthese van guanosidenucleotiden. De enzymremming is reversibel en niet-
competitief. Het directe resultaat is een cytostatisch effect op vooral B- en T-lymfocyten. 
 
Geregistreerde indicaties 
Mycofenolaatmofetil (Cellcept®) kent de volgende geregistreerde indicaties:  
CellCept wordt gebruikt samen met ciclosporine en corticosteroïden als profylaxe tegen 
acute orgaanafstoting bij patiënten die een allogene nier-, hart- of levertransplantatie 
ondergaan. 
 
CFH-advies 
Het huidige CFH-advies (Farmacotherapeutisch Kompas 2007, blz. 1104) luidt als volgt: 
Mycofenolaatmofetil is in Nederland geregistreerd voor preventie van acute 
orgaanafstoting na nier-, lever- en harttransplantatie. Op grond van de resultaten van 
klinisch onderzoek kan mycofenolaatmofetil onderdeel uitmaken van het 
immunosuppressieve beleid ter voorkoming van transplantaatafstoting kort  na de 
transplantatie en ook als onderhoudsbehandeling en voor ‘rescue’-behandeling na falen 
van eerdere immunosuppressieve therapie. 
 
Nadere voorwaarden 
De nadere voorwaarden voor de toepassing van mycofenolaatmofetil luiden als volgt 
(Farmacotherapeutisch Kompas 2007, blz. 1141): 
 
28. R-DNA-interferon, erytropoëtine en analoga, mycofenolaatmofetil en 
mycofenolzuur, glatirameer, anagrelide en levodopa/carbidopa, intestinale gel, 
anakinra. 
 
Uitsluitend voor een verzekerde die: 
voor het geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel 
krachtens de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening is geregistreerd, of 
voor dat geneesmiddel een niet-geregistreerde medische indicatie heeft en lijdt aan een 
ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op 150 000 inwoners, de 
werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd 
en in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor 
die aandoening geregistreerd geneesmiddel of rationele apotheekbereiding. 
 
Voorts heeft de CFH voor het geneesmiddel mycofenolaatmofetil de volgende 
ongeregistreerde indicaties beoordeeld op de in Bijlage 2 van de Regeling 
zorgverzekering gestelde voorwaarden onder 28 b. De volgende ongeregistreerde 
indicaties voldoen aan de gestelde voorwaarden: 
secundaire profylaxe na falen van eerdere immunosuppressieve therapie bij 
orgaantransplantatie; 
glomerulonefritis, niet (meer) reagerend op eerdere immunosuppressieve therapie of 
waar deze niet meer kan worden gebruikt; 
refractaire auto-immuunziekten, zoals ANCA geassocieerde vasculitis en 
gesystematiseerde lupus erythematosus. 
ernstig, therapieresistent constitutioneel eczeem. 
 
De toepassing bij therapieresistent minimal change nefrotisch syndroom betreft dus een 
niet-geregistreerde indicatie. 
 
Er zijn daarom de volgende drie vragen aan de orde: 
 
Hoeveel patiënten met minimal change nefrotisch syndroom hebben een zodanig 
ernstige vorm dat behandeling met mycofenolaatmofetil aangewezen is? 
 
Is de werkzaamheid van mycofenolaatmofetil bij de indicatie minimal change nefrotisch 
syndroom voldoende wetenschappelijk onderbouwd? 
 
Is behandeling met enig ander voor deze aandoening geregistreerd geneesmiddel of 
rationele apotheek bereiding mogelijk? 
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In het onderstaande komen deze vragen achtereenvolgens aan de orde. 
 
Hoeveel patiënten met minimal change nefrotisch syndroom hebben een zodanig 
ernstige vorm dat behandeling met mycofenolaatmofetil aangewezen is? 
 
In de medisch-wetenschappelijke literatuur geeft men een prevalentie op die wisselt van 
2 tot 7 per 100.000 kinderen (Schlesinger et al., 1968; Arneil, 1961; Rothenberg en 
Heymann, 1957). Het aantal nieuwe door het Nederlands Signalering Centrum 
Kindergeneeskunde  geregistreerde gevallen bedraagt in Nederland ongeveer 100 
(www.nefrotischsyndroom.nl). In ongeveer 80% van de gevallen betreft het een minimal 
change nefrotisch syndroom. De behandeling bestaat aanvankelijk uit 
glucocorticosteroïden en heeft in 95% van de gevallen een goed resultaat. Recidieven 
treden echter betrekkelijk vaak op (gemiddeld bij ongeveer 68% van de kinderen) en 
worden doorgaans ook behandeld met glucocorticosteroïden. Men schat dat ongeveer 
30% van de kinderen met minimal change nefrotisch syndroom een frequent 
recidiverende vorm heeft. Indien men aanneemt dat deze patiënten uiteindelijk allemaal 
zijn aangewezen op immunosuppressieve behandeling met mycofenolaatmofetil gaat het 
dus om 20 tot 25 kinderen per jaar. Deskundigen in het veld schatten het aantal 
kinderen dat uiteindelijk in aanmerking zou komen voor behandeling met 
mycofenolaatmofetil op 30 tot 50 (mondelinge mededelingen van behandelaren met 
ervaring in het behandelen van dergelijke patiënten). 
 
Conclusie: het aantal patiënten is minder dan 1:150.000. 
 
Is de werkzaamheid van mycofenolaatmofetil bij de indicatie minimal change 
nefrotisch syndroom voldoende wetenschappelijk onderbouwd? 
 
Er is een literatuuronderzoek verricht in Medline en Embase met als zoektermen 
‘nephrotic syndrome’, ‘nephrosis, lipoid’ (MeSH termen) en ‘childhood’, ‘pediatric’, 
‘adolescent’, ‘mycophenolate mofetil’  en ‘mycophenolic acid 2 morpholinoethyl ester’. 
De hieronder vermelde gegevens betreffende de behandeling van voornamelijk minimal 
change nefrotisch syndroom bij kinderen met mycofenolaatmofetil zijn afkomstig van 
enkele prospectieve open onderzoeken en een retrospectieve analyse. Publicaties van 
resultaten van gerandomiseerde dubbelblinde klinische onderzoeken zijn niet gevonden. 
 
De behandeling met glucocorticosteroïden leidt vaak tot ongewenste en soms ernstige 
bijwerkingen. Om deze reden wordt in toenemende mate in frequent recidiverende 
gevallen uiteindelijk behandeling met immunosuppressiva zoals cyclofosfamide of 
ciclosporine noodzakelijk (Filler, 2003; Hodson et al., 2005; Moudgil et al., 2005). 
Cyclofosfamide is cytotoxisch en ciclosporine is nefrotoxisch. Mycofenolaatmofetil heeft 
waarschijnlijk minder bijwerkingen dan deze twee stoffen.  
 
Prospectief onderzoek 
Bagga et al. (2003) verrichtten een open prospectief onderzoek naar de waarde van 
mycofenolaatmofetil bij de behandeling van steroïdafhankelijk nefrotisch syndroom bij 
kinderen. Negentien kinderen (leeftijd 99,1 maanden; 95% betrouwbaarheidsinterval 
85,3 – 113) namen aan het onderzoek deel. Zij waren voor aanvang van het onderzoek 
reeds langdurig behandeld met prednisolon (n=19), levamisol (n=16) en cyclofosfamide 
(n=15) en waren nog steeds afhankelijk van prednisolon (totale duur van de behandeling 
bij aanvang van het onderzoek was 53,5 maanden; 95% BI 46,5 – 60,5). Allen hadden 
kenmerken van het syndroom van Cushing en 7 patiënten hadden een vertraagde groei. 
Resultaten van nierbiopsie waren beschikbaar voor 13 patiënten (minimal change: 10; 
focale segmentale glomerulosclerose: 3). De behandeling met mycofenolaatmofetil 
begon met een gemiddelde dosis van 29 mg/kg/dag (95% BI 27,4 – 30,7) in twee 
doseringen per etmaal. Indien een terugval optrad werd deze opnieuw met prednisolon 
behandeld tot remissie. Uit de resultaten blijkt dat het gemiddeld aantal terugvallen 
daalde van 6,6 (95% BI 5,4 – 7,7) per jaar voor aanvang van het onderzoek (6,6 ± 0,6 
maanden observatie) tot 2,0 (95% BI 1,2 – 2,7) tijdens behandeling met 
mycofenolaatmofetil (11,8 ± 0,9 maanden observatie) en na staking van de behandeling 
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weer steeg tot 4,2 (95% BI 2,8 – 5,5) terugvallen per jaar. De dagelijkse dosering van 
prednisolon leverde de volgende gegevens op gedurende de drie genoemde perioden: 
0,7 95% BI 0,6 – 0,8) mg/kg/dag, 0,3 (95% BI 0,2 – 0,4) mg/kg/dag en 0,4 (95% BI 0,3 – 
0,5) mg/kg/dag. De creatinine-concentratie toonde geen belangrijke veranderingen 
terwijl de albumine-concentratie tijdens behandeling met mycofenolaatmofetil steeg en 
die van cholesterol daalde. De bijwerkingen van mycofenolaatmofetil waren licht en 
voornamelijk van gastro-intestinale aard. Verlaging van de dosering was bij geen van de 
patiënten nodig. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat behandeling van 
steroïdafhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen met mycofenolaatmofetil werkzaam 
is, het aantal terugvallen, kan afnemen en de behoefte aan prednisolon vermindert. Deze 
behandeling wordt goed verdragen. 
 
Gellerman en Querfield (2004) toonden in een onderzoek bij kinderen met nefrotisch 
syndroom dat gevoelig was voor glucocorticosteroïden maar vaak terugvallen toonde dat 
behandeling met ciclosporine leidt tot geleidelijke daling van de glomerulaire filtratie 
snelheid en de effectieve renale plasma ‘flow’. In een voorlopig onderzoek onderzochten 
zij de werkzaamheid van mycofenolaat (500 mg/m2 tweemaal daags) bij 7 patiënten met 
nefrotisch syndroom (minimal change: 6; focale segmentale glomeruloclerose: 1). De 
mediane leeftijd was 12,7 jaar en allen hadden nefrotoxiciteit als gevolg van langdurige 
behandeling met ciclosporine. De dosering van mycofenolaatmofetil werd zonodig 
aangepast om de plasmaconcentratie van mycofenolzuur te handhaven tussen 1,5 en 4,5  

µg/mL. De mediane duur van de behandeling met mycofenolaatmofetil was 25,4 (bereik 
15,3 – 39) maanden. Bij 5 van de 6 patiënten werd voor en na het begin van de 
behandeling met mycofenolaatmofetil de nierfunctie onderzocht. Gedurende de 
behandeling met mycofenolaatmofetil toonden 5 van de 6 patiënten met minimal change 
nefrotisch syndroom geen terugval. De patiënt met een terugval had op dat ogenblik een 

dalconcentratie van mycofenolzuur van slechts 1 µg/mL. De verminderde nierfunctie 
normaliseerde tijdens de behandeling met mycofenolaatmofetil. De patiënt met focale 
segmentale glomerulosclerose toonde primaire resistentie tegen behandeling met 
glucocorticosteroïden en werd daarom behandeld met ciclosporine. In verband met vaak 
optredende terugvallen werd naast ciclosporine ook mycofenolaatmofetil toegepast. Na 
6 weken was er een volledige remissie. De nierfunctie verbeterde ook. De behandeling 
met mycofenolaatmofetil werd goed verdragen, slechts bij één patiënt deed zich een 
bijwerking voor in de vorm van acne conglobata.  
 
Mendizábal et al. (2005) verrichtten eveneens een open prospectief onderzoek naar de 
werkzaamheid van mycofenolaatmofetil bij de behandeling van nefrotisch syndroom. Zij 
behandelden 26 kinderen met idiopathisch nefrotisch syndroom (21 steroïdafhankelijk 
en 5 steroïdresistent) die onvoldoende verbetering toonden tijdens achtereenvolgende 
behandelingen met cyclofosfamide en ciclosporine (in combinatie met prednisolon). De 
mediane leeftijd waarop het nefrotisch syndroom zich openbaarde was 2,8 jaar (bereik 
1,2 – 12,5). Nierbiopsie leverde de volgende histopathologische beelden: minimal 
change: 16; diffuse mesangiale proliferatie: 4; focale segmentale glomerulosclerosis: 5; 
membraneuze glomerulonefritis: 1. De behandeling met mycofenolaatmofetil begon op 
de mediane leeftijd van 11,4 jaar (5 – 17) met een aanvankelijke dosering van 600 
mg/m2/12 h. Indien nodig vond aanpassing van de dosering plaats met het doel om de 

plasmaconcentraties van mycofenolzuur te handhaven tussen 2,5 en 5 µg/mL. De duur 
van de behandeling wisselde uiteindelijk van 6 tot 22 maanden. Slechts één van de 5 
steroïd- en ciclosporine-resistente patiënten toonde gedurende de eerste zes maanden 
van de behandeling met mycofenolaatmofetil en prednisolon een gedeeltelijke remissie, 
één andere patiënt had een remissie na een jaar behandeling met mycofenolaatmofetil 
en prednison. Bij de 21 steroïdafhankelijke patiënten kon tijdens behandeling met 
mycofenolaatmofetil de dagelijkse dosis prednisolon worden verlaagd bij 15 patiënten, 
dat wil zeggen de behandeling met prednisolon kon geheel worden gestaakt bij 10 en bij 
5 kon remissie worden gehandhaafd met een dosering van minder dan 1 mg/kg om-de-

dag. De gemiddelde dalconcentratie van mycofenolzuur was 2,9 ± 1,14 (SD) µg/mL. 
Thans is de mediane duur van het vervolgen van deze steroïdafhankelijke patiënten 
ongeveer 8 jaar (3 – 15 jaar) vanaf het begin van het nefrotisch syndroom. Zeven van de 
21 patiënten zijn in remissie zonder behandeling, 4 gebruiken alleen 
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mycofenolaatmofetil, 3 gebruiken mycofenolaatmofetil in combinatie met prednison, 3 
gebruiken mycofenolaatmofetil in combinatie met ciclosporine, 2 gebruiken alleen 
prednison en 2 gebruiken alleen ciclosporine. De behandeling met mycofenolaatmofetil 
werd goed verdragen, enkele patiënten hadden lichte gastro-intestinale  klachten die 
verdwenen na verlaging van de dosering of verdeling van de dagelijkse dosis over drie 
doseringen. Naar blijkt is het nut van mycofenolaatmofetil bij steroid- en ciclosporine-
resistente patiënten met nefrotisch syndroom waarschijnlijk zeer beperkt. Bij 
steroïdafhankelijke patiënten echter is het nut ongeveer even groot als dat van 
ciclosporine; mycofenolaatmofetil veroorzaakt echter minder bijwerkingen, vooral 
nefrotoxiciteit. 
 
Dit laatste blijkt ook uit het onderzoek van Ulinski et al. (2005) die bij 9 kinderen 
(leeftijd 3,3 – 15,7 jaar) met nefrotisch syndroom nagingen of overzetting van 
ciclosporine naar mycofenolaatmofetil leidt tot verbetering van de nierfunctie en behoud 
van remissie. Aanvankelijk toonden alle  patiënten een goede verbetering op behandeling 
met glucocorticosteroïden maar bleken na enkele terugvallen steroïdafhankelijk te zijn 
geworden. Twee patiënten ontwikkelden resistentie tegen glucocorticosteroïden. Alle 
patiënten werden behandeld met ciclosporine en toonden een daling van de 
inulineklaring tijdens deze behandeling. Indien de inulineklaring minder werd dan 100 
mL/min per 1,73 m2 verving men de ciclosporine door mycofenolaatmofetil. De 
behandeling werd begonnen met tweemaal daags 0,50 tot 0,75 g per 1,73 m2 en 
geleidelijk verhoogd naar tweemaal daags 1,0 g per 1,73 m2. De dosering van 
ciclosporine werd geleidelijk verminderd en na twee weken gestaakt. De dosering van de 
glucocorticosteroïden werd zoveel mogelijk verlaagd. Uit de resultaten blijkt dat tijdens 
de vervolgperiode (85-650 dagen) de patiënten met steroïdafhankelijk nefrotisch 
syndroom in remissie bleven en dat de twee met steroïdresistentie  een vermindering van 
hun proteïnurie toonden. De glomerulaire filtratie  snelheid (gemeten als inulineklaring) 
nam statistisch significant toe van 76,9 ± 4,8 tot 119,9 ± 5,9 mL/1,73 m2 (p<0,001). De 
mediane dagelijkse dosering van prednison kon worden verminderd van 0,85 
mg/kg/dag (bereik 0,26-2,94) tot 0,29 mg/kg/dag (bereik 0 – 1,1). Bijwerkingen van 
mycofenolaatmofetil deden zich niet voor. De conclusie is dat bij patiënten met 
nefrotisch syndroom die worden behandeld met ciclosporine en nefrotoxiciteit 
ondervinden, vervanging van ciclosporine door mycofenolaatmofetil de nie rfunctie kan 
verbeteren met verlaging van de prednisonbehoefte en behoud van werkzaamheid tegen 
het nefrotisch syndroom. 
 
Andere vormen van nefrotisch syndroom 
Ksiazek et al. (2006) verrichtten een open onderzoek naar de werkzaamheid van 
mycofenolaatmofetil bij 9 kinderen (5 tot 17 jaar; gemiddeld 11,4 jaar) met idiopathisch 
nefrotisch syndroom. Zes kinderen hadden een steroïdafhankelijk nefrotisch syndroom 
als gevolg van mesangiaal-proliferatieve glomerulonefritis (ziekteduur gemiddeld 8,4 
jaar) en drie een steroïdresistent nefrotisch syndroom als gevolg van focale segmentale 
glomerulosclerose (ziekteduur gemiddeld 5,1 jaar). Dit onderzoek betrof dus niet 
minimal change nefropathie maar is desondanks ter informatie opgenomen. Behandeling 
met mycofenolaatmofetil werd ingesteld omdat alle andere behandelingsvormen 
onvoldoende resultaat hadden. De gemiddelde dosering van mycofenolaatmofetil was 28 
mg/kg/24 h. Bij vier van de zes kinderen met steroïdafhankelijk nefrotisch syndroom als 
gevolg van mesangiaal-proliferative glomerulonefritis werd de behandeling gedurende 
12 maanden voortgezet. De dosering van prednison kon worden verlaagd, de 
verschijnselen van het syndroom van Cushing namen af, de bloeddruk daalde, er was 
inhaalgroei en normalisering van het lipidenprofiel. Het gemiddeld aantal terugvallen 
daalde van 7,5 voor het begin van de behandeling met mycofenolaatmofetil tot 2,0 per 
jaar. Bij twee van deze kinderen was er een complete remissie na staking van 
mycofenolaatmofetil en van prednison, bij de andere twee bleef afhankelijkheid van 
prednison bestaan. Bij de twee andere kinderen met steroïdafhankelijk nefrotisch 
syndroom als gevolg van mesangiaal-proliferative glomerulonefritis die gedurende 9 
resp. 10 maanden werden behandeld met mycofenolaatmofetil kon ook de dosering van 
prednison worden verlaagd met bijbehorende verbetering van biochemische parameters. 
Er was één terugval tijdens een luchtweginfectie. Daarvoor was het aantal terugvallen 4,5 
per jaar. Er traden slechts weinig bijwerkingen op: één geval van leukopenie, één geval 
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van trombocytopenie  waarvoor verlaging van de dosering nodig was en één geval van 
voorbijgaande diarree. De drie kinderen met steroïdresistent nefrotisch syndroom als 
gevolg van focale segmentale glomerulosclerose ondervonden geen verbetering van 
behandeling met mycofenolaatmofetil en het gebruik van mycofenolaatmofetil werd 
gestaakt na drie maanden. De conclusie is dat dit onderzoek belangrijke aanwijzingen 
heeft opgeleverd dat behandeling van steroïdafhankelijk nefrotisch syndroom als gevolg 
van mesangiaal-proliferative glomerulonefritis of focale segmentale glomerulosclerose 
met mycofenolaatmofetil een verlaging van de dosering van prednison mogelijk maakt 
met vermindering van de daaraan verbonden bijwerkingen. 
 
Retrospectieve analyse 
Novak et al. (2004) analyseerden de gegevens van 21 patiënten (leeftijd 2 – 17 jaar) met 
steroïdafhankelijk nefrotisch syndroom die werden behandeld met mycofenolaatmofetil. 
De indicatie voor behandeling met mycofenolaatmofetil was steroïdafhankelijkheid  bij 17 
patiënten en steroïdtoxiciteit bij de overige 4 patiënten. De gemiddelde duur van de 
behandeling was 1,0 ± 0,5 jaar (bereik 0,2 – 2,0). Gedurende de behandeling met 
mycofenolaatmofetil (600 mg/m2 tweemaal daags) daalde het aantal terugvallen per 
maand van 0,80 ± 0,41 tot 0,47 ± 0,43 (p<0,02). Interessant is dat één van de patiënten 
tijdens behandeling met mycofenolaatmofetil gedurende een jaar geen terugval had, een 
andere patiënt had eveneens geen terugval en bleef in remissie gedurende 9 maanden 
zonder enige medicatie. Bij 12 patiënten was de vermindering van het aantal terugvallen 
per maand groter dan 50%; bij 4 kleiner dan 50%, bij één bleef het aantal terugvallen 
onveranderd en bij vier nam dit aantal toe tijdens behandeling met mycofenolaatmofetil. 
De resultaten van behandeling met mycofenolaatmofetil wisselen dus in belangrijke 
mate van individu tot individu. De bijwerkingen waren niet ernstig en voornamelijk van 
gastro-intestinale  aard. In verband met een varicella-infectie werd de behandeling met 
mycofenolaatmofetil bij één van de kinderen gestaakt en niet meer hervat. 
 
Andere vormen van nefrotisch syndroom 
Bayazit et al. (2004) publiceerden hun ervaringen met mycofenolaatmofetil bij de 
behandeling van tien kinderen (gemiddelde leeftijd 11,6 ± 2,8 jaar) met een nefrotisch 
syndroom als gevolg van glomerulonefritis dat onvoldoende of geen verbetering toonde 
op behandeling met glucocorticosteroïden en/of andere immunosuppressiva 
(cyclofosfamide, ciclosporine, chloorambucil) . Het betrof mesangiale proliferatieve 
glomerulonefritis (n=4), membranoproliferatieve glomerulonefritis (n=3), chronische 
scleroserende glomerulonefritis (n=1), focale segmentale glomerulosclerose (n=1) en 
proliferatieve glomerulonefritis (n=1). Mycofenolaatmofetil werd toegepast in een 
dosering van 15 mg/kg/dag in combinatie met lage doseringen glucocorticosteroïden en 
‘angiotensin-converting enzyme’ remmers. Gedurende 24 weken behandeling werd geen 
klinisch relevante verbetering waargenomen van de gemiddelde concentratie van 
creatinine en albumine in het serum of van de proteïnurie. Bij één patiënt deed zich een 
ernstige leukopenie voor. Andere bijwerkingen zoals misselijkheid en braken werden 
waargenomen bij een andere patiënt na verhoging van de dosering tot 20 mg/kg. De 
conclusie van dit onderzoek is dat behandeling van nefrotisch syndroom als gevolg van 
chronische glomerulonefritis die onvoldoende verbetering toont op behandeling met 
glucocorticosteroïden en/of andere immunosuppressiva ook geen verbetering te zien 
geeft bij behandeling met mycofenolaatmofetil. 
 
Barletta et al. (2003) verrichtten een retrospectieve analyse van tien patiënten met 
nefrotisch syndroom die afhankelijk waren van behandeling met ciclosporine en van vier 
patiënten met steroïdafhankelijk nefrotisch syndroom die tevoren niet met ciclosporine 
waren behandeld. Alle patiënten hadden chronisch nefrotisch syndroom ondanks 
aanvankelijke behandeling met cyclofosfamide. Deze patiënten werden behandeld met 
mycofenolaatmofetil (1200 mg/m2) in een poging om het aantal terugvallen te 
verminderen en de behandeling met ciclosporine en/of glucocorticosteroïden te staken. 
In algemene zin daalde het aantal terugvallen na begin van de behandeling met 
mycofenolaatmofetil. Daarnaast kon bij vijf patiënten de toepassing van ciclosporine 
worden gestaakt en bij één kon de behandeling met ciclosporine en mycofenolaatmofetil 
geheel worden gestaakt en werd een volledige remissie bereikt. Ook bij de patiënten met 
veel terugvallen die niet werden behandeld met ciclosporine nam het aantal terugvallen 
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tijdens behandeling met mycofenolaatmofetil enigszins af. Ook bij deze vormen van 
nefrotisch syndroom lijkt de behandeling met mycofenolaatmofetil het aantal terugvallen 
te verminderen en staking van behandeling met ciclosporine soms mogelijk te maken. 
 
Casussen 
Norona et al. (2004) meldden de resultaten van de behandeling met 
mycofenolaatmofetil van twee patiënten (16 resp. 20 jaar) met minimal change 
nefrotisch syndroom die vaak terugvallen hadden en afhankelijk waren van 
glucocorticosteroïden. Behandeling met ciclosporine voorkwam de terugvallen niet en 
leidde tot afhankelijkheid van ciclosporine naast die van glucocorticosteroïden. 
Behandeling met mycofenolaatmofetil (500 tot 1500 mg/dag) bracht bij beide patiënten 
een volledige remissie tot stand zonder noemenswaardige bijwerkingen. 
 
Is behandeling met enig ander voor deze aandoening geregistreerd geneesmiddel 
of rationele apotheek bereiding mogelijk? 
 
Gelet op het bovenstaande is duidelijk dat behandeling van therapieresistent minimal 
change nefrotisch syndroom niet mogelijk is met een ander geregistreerd geneesmiddel 
of een rationele apotheekbereiding. 
 
Conclusie 
Het geschatte aantal kinderen per jaar met therapieresistent minimal change nefrotisch 
syndroom dat voor behandeling met mycofenolaatmofetil in aanmerking zou komen 
bedraagt ongeveer 20 tot 50. Betreffende de toepassing van mycofenolaatmofetil bij 
therapieresistent steroïdafhankelijk minimal change nefrotisch syndroom zijn de 
resultaten van enkele open, niet-gerandomiseerde klinische onderzoeken voorhanden 
evenals een retrospectieve analyse. De resultaten wijzen alle in dezelfde richting, 
namelijk dat de toepassing van mycofenolaatmofetil leidt tot een afname van de 
behoefte aan glucocorticosteroïden en – indien van toepassing - verbetering van de door 
ciclosporine verminderde nierfunctie. Er is voor deze toepassing dus bewijs van 
werkzaamheid beschikbaar van tenminste categorie 3 (Offringa et al. 2003) en op grond 
daarvan wordt de werkzaamheid van mycofenolaatmofetil als voldoende 
wetenschappelijk onderbouwd beschouwd. Behandeling met enig ander voor deze 
aandoening geregistreerd geneesmiddel of rationele apotheekbereiding is niet mogelijk. 
De conclusie luidt dat mycofenolaatmofetil voor de behandeling van steroïdafhankelijk 
nefrotisch syndroom bij patiënten waarbij de  toepassing van prednison en/of andere 
immunosuppressiva tot onaanvaardbare bijwerkingen leidt, voldoet aan de in bijlage 2 
gestelde voorwaarde en dus is aan te merken als te verzekeren zorg.  
Indien het gaat om steroïd - en/of ciclosporine-resistente vormen van minimal change 
nefrotisch syndroom zijn de resultaten waarschijnlijk veel minder gunstig. Desondanks 
kan gedurende drie maanden een proefbehandeling worden ingesteld. Ook deze valt 
onder de te verzekeren zorg. 
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