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Onderwerp: Endobronchiale klepplaatsing bij longemfyseem zijn nog als
experimenteel te beschouwen

Samenvatting: Er zijn nog onvoldoende gegevens bekend over de effectiviteit van
endobronchiale klepplaatsing, op mortaliteit en morbiditeit van
emfyseem, het inspanningsvermogen en de kwaliteit van leven in
vergelijking met conservatieve of met chirurgische behandeling. Wel
zijn er enkele niet-gecontroleerde studies gedaan naar longfunctie,
inspanningsvermogen en QOL. Deze beschrijven alleen de follow-up
op de korte termijn. Op dit moment worden diverse RCT’s
uitgevoerd. Concluderend lijkt de interventie wel veilig te zijn, maar
is nog als experimenteel te beschouwen.
Endobronchiale methoden ter behandeling van longemfyseem
voldoen niet aan de stand van de wetenschap en praktijk en kunnen
niet worden aangemerkt als te verzekeren prestaties krachtens de
Zorgverzekeringswet.

Soort uitspraak: SpZ = standpunt Zvw

Datum: 30 juni 2008

Uitgebracht aan: zorgverzekeraar

Onderstaand de volledige uitspraak.

De adviesaanvraag
U wilt advies omtrent de vraag of het gebruik van de pulmonale klep (endobronchiale
methode) bij longemfyseem kan worden aangemerkt als een te verzekeren prestatie
krachtens de Zorgverzekeringswet en aanverwante regelgeving.

Wet- en regelgeving
Met betrekking tot deze adviesaanvraag zijn de volgende bepalingen van belang.

Artikel 10, onder a van de Zorgverzekeringswet. Hierin is omschreven dat het krachtens
de zorgverzekering te verzekeren risico inhoudt de behoefte aan geneeskundige zorg,
waaronder de integrale eerstelijnszorg zoals die door huisartsen en verloskundigen
pleegt te geschieden.

Artikel 11, derde lid van de Zorgverzekeringswet bepaalt dat bij algemene maatregel van
bestuur de inhoud en omvang van de te verzekeren risico’s nader kan worden geregeld.
Deze algemene maatregel van bestuur vindt zijn uitwerking in het Besluit zorgver-
zekering.

Artikel 2.4, eerste lid van het Besluit zorgverzekering omschrijft dat de zorg zoals onder
meer medisch-specialisten deze plegen te bieden onder geneeskundige zorg valt.
Artikel 2.1, tweede lid van het Besluit zorgverzekering bepaalt dat de inhoud en omvang
van zorg of diensten mede wordt bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk
en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied
geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

Te verzekeren prestatie krachtens de Zorgverzekeringswet
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De toepassing van endobronchiale methoden ter behandeling van longemfyseem kan
worden aangemerkt als een te verzekeren prestatie als het een behandeling is die
medisch-specialisten plegen te bieden én de behandeling tevens voldoet aan de stand
van de wetenschap en praktijk.

Stand van de wetenschap en praktijk
Om vast te stellen of zorg voldoet aan het criterium stand van de wetenschap en praktijk
volgt het College de principes van evidence based medicine (EBM). Bepalend voor deze
keuze is dat EBM de beide elementen die in het criterium zijn opgenomen, wetenschap
én praktijk, die samen één geïntegreerde wettelijke maatstaf vormen, combineert.
Verder is van belang dat EBM naast internationale literatuur rekening houdt met de
gepubliceerde expert-opinie.

EBM-methode
De EBM-methode richt zich op “het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van
het huidige beste bewijsmateriaal”. Evidence-based wil niet zeggen dat er voor alle
geneeskundige interventies sprake moet zijn van harde bewijzen of harde eindpunten,
maar wel dat de beschikbare evidence systematisch is geselecteerd en op gestructu-
reerde wijze is gewogen en gebruikt. Kern van de methode is dat aan de medisch-
wetenschappelijke informatie die is geselecteerd een niveau van bewijskracht wordt
toegekend (het toekennen van "levels of evidence"), waardoor een hiërarchie in evidence
ontstaat. Kardinaal uitgangspunt bij EBM is verder dat sterke evidence in principe
zwakkere evidence verdringt.

Werkwijze College
Het College volgt bij zijn beoordeling de stappen die de EBM-methode kent. Belangrijke
stappen zijn het gestructureerd zoeken naar, en het beoordelen en classificeren van
medisch-wetenschappelijke literatuur. Hierbij geldt als uitgangspunt dat er voor een
positieve beslissing medisch-wetenschappelijke gegevens met een zo hoog mogelijke
bewijskracht voorhanden moeten zijn. Van dit vereiste kan beargumenteerd worden
afgeweken.

De benaderingswijze van het College is verder als volgt:
Indien één studie van A1-niveau of tenminste twee studies op A2-niveau met
concordante uitkomsten beschikbaar is/zijn, is dit in principe voldoende voor een
ondubbelzinnige beslissing (wel/niet zorg conform stand van de wetenschap en
praktijk). Er dient wel altijd nagegaan te worden of er conflicterende evidence van lagere
orde is en wat hiervan de reden zou kunnen zijn. Dit is met name relevant voor
eventuele ernstige bijwerkingen.
Indien meerdere systematische reviews of RCT’s van gelijke kwaliteit beschikbaar zijn
met discordante uitkomsten, kan geen ondubbelzinnige beslissing worden genomen. In
dat geval kan eventueel aanwezige evidence van een lagere orde die de uitkomsten van
één/meerdere van de discordante reviews/RCT’s ondersteunt, de doorslag geven.
In situaties waarin er geen studie van niveau A1 of (afgeronde) studies op A2-niveau
gepubliceerd zijn, betrekt het CVZ in zijn beoordeling evidence van lagere orde
(onderzoeken van niveau B, C en D). EBM is, zoals eerder gezegd, niet beperkt tot
gerandomiseerde trials, meta-analyses of systematische reviews; een positieve beslissing
kan ook op basis van lagere evidence worden genomen. Er gelden in dat geval wel een
aantal voorwaarden/kanttekeningen:
de betreffende studies en bronnen moeten qua uitkomst consistent en actueel zijn;
nagegaan moet worden waarom er geen evidence van hoger niveau beschikbaar is;
er dienen plausibele, zwaarwegende argumenten te zijn waarom geen bewijs-kracht van
het hoogste niveau bestaat.
Alleen dan kan op basis van lagere evidence de conclusie worden getrokken dat er
sprake is van zorg conform stand van de wetenschap en praktijk.

Voor verdere informatie zie: http://www.cvz.nl/resources/rpt0711_stand-wetenschap-en-
praktijk_tcm28-25006.pdf
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Medische beoordeling
Voor een medische beoordeling van uw adviesaanvraag heeft de medisch adviseur van
het College kennisgenomen van de beschikbare stukken. De noten in de tekst verwijzen
naar documenten zoals vermeld in de bijgevoegde literatuurlijst.

Achtergrond
Longemfyseem is één van de ziektebeelden vallend onder COPD (chronic obstructive
pulmonary disease). Longemfyseem kenmerkt zich door progressieve kortademigheid bij
inspanning. De kortademigheid treedt op bij steeds geringere activiteit. De aandoening
is irreversibel.

(Patho)fysiologie
Emfyseem ontstaat doordat de fijne architectuur en de elasticiteit van de longblaasjes
verdwijnen. Dit leidt tot luchtwegobstructie, een verminderd diffusie-oppervlak en
hyperinflatie. De belangrijkste oorzaak is roken. Andere minder frequent voorkomende
oorzaken zijn alpha-1-antitrypsinedeficiëntie, blootstelling aan luchtvervuiling (evt.
beroepsgerelateerd), cystic fibrosis en bronchiëctasieën.1

Prevalentie
In 2003 hadden 361.000 mensen in Nederland COPD. De jaarprevalentie stijgt met de
leeftijd. De gemiddelde incidentie is voor 2003 geschat op 2.1 per 1000 mannen en 2.0
per 1000 vrouwen.2 Dit zijn cijfers gebaseerd op huisartsenregistraties, en zijn waar-
schijnlijk een onderschatting van de werkelijke prevalentie en incidentie. Door het vaak
sluipende beloop van COPD bezoeken niet alle patiënten hun huisarts voor deze klacht.

Spontaan beloop
De aandoening is irreversibel, progressie kan worden vertraagd door te stoppen met
roken. Uiteindelijk treedt respiratoire insufficiëntie op.

Standaardbehandeling
Standaardbehandeling bestaat uit leefstijladviezen (stoppen met roken, meer
lichamelijke activiteiten), geneesmiddelen en eventueel zuurstoftoediening thuis.
Longvolumereductiechirurgie (LVRC) en longtransplantatie (LTX) zijn opties voor
zorgvuldig geselecteerde patiënten.
LVRC leidt tot een verbeterde overleving en kwaliteit van leven vergeleken met
medicamenteuze therapie mits vooral de bovenvelden zijn aangedaan en de patiënt
preoperatief een geringe inspanningscapaciteit had.3-6 De Nederlandse centra die deze
ingreep uitvoeren hanteren een uitgebreide lijst van in- en exclusiecriteria, om de
effectiviteit en kosten-effectiviteit van deze ingreep te optimaliseren.
LTX is door de schaarste aan donororganen alleen weggelegd voor patiënten met een
korte levensverwachting. Overigens wordt LVRC ook wel toegepast als ‘bridge to
transplantation, gelijktijdig met LTX (enkelzijdige LTX en LVRC in de natieve long) of ná
LTX (enkelzijdige LTX en toenemende hyperinflatie van de natieve long).
LVRC is een intensieve, multidisciplinaire behandeling met een aanzienlijke initiële
mortaliteit van ± 5%, maar met gunstige resultaten op de lange termijn, vergeleken met
conservatieve behandeling.3-6

Nieuwe interventie
Een minder invasieve methode dan LVRC is via de endobronchiale benaderingswijze.
De niet-functionerende bovenste longdelen kunnen worden afgesloten met klepjes (one-
way valves) of met lijmachtige middelen, of er kan de-inflatie worden bereikt met een
bypassstent of het maken van openingen in de luchtwegen (d.m.v. de-inflatie collabeert
uiteindelijk het betreffende longsegment).3 De kleppen zijn het beste bestudeerd.
Doel van al deze behandelingsmogelijkheden is dat niet-functionerende longdelen
worden uitgeschakeld en in volume afnemen, waardoor het thoracale volume volledig
beschikbaar is voor wel-functionerend longweefsel, de afplatting van de diafragmata
wordt tegengegaan waardoor betere ademexcursies mogelijk zijn en de longfunctie
verbetert.
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Literatuursearch
In februari 2008 is een literatuursearch verricht in Medline, EMBASE en de Cochrane
Library met de zoektermen bronchoscopy AND pulmonary emphysema OR emphysema.
De websites van de volgende organisaties zijn gescreend betreffende uitgebrachte
standpunten omtrent de interventie: AETNA, CIGNA, Medicaid, CCOHTA, IQWiG, GBA,
Regence Group, NICE en de HTA-database (CRD). De websites van de volgende
organisaties zijn gescreend betreffende richtlijnen voor de interventie: National
Guideline Clearinghouse (NGC), TRIP-database, CBO, IQWiG en NICE.
De vraagstelling van het literatuuronderzoek betrof de effectiviteit van endobronchiale
methoden voor longvolumereductie bij patiënten met longemfyseem met betrekking tot
mortaliteit, morbiditeit, functioneren en kwaliteit van leven, vergeleken met conserva-
tieve behandeling en met een chirurgische behandeling.

Relevante uitkomstmaten
Relevante uitkomstmaten zijn een afname van mortaliteit en morbiditeit, een verbetering
van het inspanningsvermogen en een verbetering van de kwaliteit van leven.

Selectiecriteria
In –en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien
artikelen niet op basis van de abstracts konden worden geëxcludeerd zijn de gehele
artikelen bekeken. Omdat er weinig artikelen uit de search naar voren kwamen zijn alle
artikelen die resultaten van klinische studies beschreven in de beoordeling meege-
nomen.

Resultaten literatuursearch
De search in Medline leverde acht beschrijvende studies op (zie de bijgevoegde tabel),
één case report, één study design (VENT-studie) en enkele reviews. De studies betroffen
alle de plaatsing van een klep.
Verder is er één standpunt gevonden en een verwijzing naar klinische studies. Op de
overige websites werd geen informatie over de interventie aangetroffen.

Kwaliteit en beoordeling van de geselecteerde studies
Er zijn alleen niet-gecontroleerde studies gevonden, met korte termijn resultaten
betreffende de veiligheid, longfunctie, inspanningsvermogen en kwaliteit van leven.
Een aantal studies heeft het karakter van een pilot, ter voorbereiding op een randomised
controlled trial (RCT). Van enkele studies is gerapporteerd dat sponsoring door de
klepfabrikant plaatsvond. Het niveau van bewijskracht van de gevonden studies is ten
hoogste C.

Effectiviteit
Er zijn acht niet-gecontroleerde studies verschenen over de effecten van endobronchiale
klepplaatsing op longfunctie, inspanningsvermogen, dyspnoescore en kwaliteit van leven
bij patiënten met ernstig emfyseem. De series zijn klein (deels opgezet als pilotstudie en
gericht op veiligheid en werkzaamheid) en beschrijven alleen de korte termijn follow-up.
In vijf van de acht studies blijken longfunctie en inspanningsvermogen te verbeteren ten
opzichte van de situatie voor de ingreep. In hoeverre dit klinisch relevante resultaten zijn
is niet duidelijk. Er zijn geen gegevens over mortaliteit en morbiditeit op de lange
termijn.
Het ontbreekt nog aan (gerandomiseerd) gecontroleerd onderzoek, waarin de interventie
wordt vergeleken met conservatieve behandeling of met chirurgische longvolume-
reductie. Ook is nog niet duidelijk welke patiëntencategorie het meest geschikt is (het
meest zou kunnen profiteren) van deze interventie, en wat de optimale strategie is:
enkelzijdige of dubbelzijdige behandeling.

Standpunten en richtlijnen
De Amerikaanse verzekeraar CIGNA beschouwt de minimaal invasieve technieken gericht
op longvolumereductie als experimenteel.
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Op de CCOHTA website werden verwijzingen naar nu lopende trials aangetroffen (o.a.
VENT studie met Emphasys klep en trials met de Spiration klep en de Zephyr-klep).

Bespreking literatuursearch
De gebruikelijke behandeling van ernstig emfyseem is optimaal conservatief, en voor
zorgvuldig geselecteerde patiënten is er de mogelijkheid van chirurgische
longvolumereductie en longtransplantatie.
Er worden minimaal invasieve (i.c. endobronchiale) technieken ontwikkeld om long-
volumereductie te bewerkstelligen. Daarmee zouden a) minder complicaties kunnen
optreden dan met de chirurgische methode en b) ook patiënten behandeld kunnen
worden die nu niet in aanmerking komen voor de chirurgische methoden.

Er zijn nog onvoldoende gegevens bekend over de effectiviteit van endobronchiale
klepplaatsing op mortaliteit en morbiditeit van emfyseem, het inspanningsvermogen en
de kwaliteit van leven in vergelijking met conservatieve of met chirurgische behandeling.
Wel zijn er enkele niet-gecontroleerde studies gedaan naar longfunctie, inspannings-
vermogen en QOL. Deze beschrijven alleen de korte-termijnsfollow-up. Op dit moment
worden diverse RCT’s uitgevoerd. Concluderend lijkt de interventie wel veilig te zijn
maar is nog als experimenteel te beschouwen.

Inhoudelijke consultatie
De wetenschappelijk verenigingen van longartsen (NVALT) en thoraxchirurgen (NVT) zijn
geconsulteerd met de vraag of de medisch-inhoudelijike beoordeling adequaat en
volledig is.

NVT
De NVT is tevreden over het feit dat het CVZ in dit stadium van de standpuntbepaling
een consultatie uitvoert. Naar het oordeel van de NVT is de stand van zaken op het
gebied van de endobronchiale longvolumereductie adequaat samengevat, en zijn de
inhoudelijke bespreking en de conclusie to the point. 17 Zie ook de bijgevoegde reactie
van 18 april 2008.

NVALT
De NVALT is van mening dat het rapport een correct overzicht geeft van het huidige
contingent van wetenschappelijke publicaties. Voorts noemt de NVALT de te verwachten
publicatie van de VENT studie. De Vereniging wil graag bepleiten dat deze interventie op
basis van strikte criteria ter beschikking gesteld kan worden aan patiënten met ernstige
COPD, voor wie geen andere behandelingsmogelijkheden meer beschikbaar zijn.
Behandeling zou dan in een beperkt aantal gespecialiseerde centra dienen plaats te
vinden aan de hand van stringente in- en exclusiecriteria. De beroepsgroep is bereid mee
te doen aan een effectiviteitsbeoordeling indien de interventie vergoed wordt. 18 Zie ook
de bijgevoegde reactie van 15 mei 2008.

De reactie van het College op het schrijven van de NVALT d.d. 15 mei 2008 is als volgt:
Betreffende de VENT studie: de Zorgverzekeringswet kent niet de mogelijkheid van een
‘tijdelijke toelating’ tot het basispakket, in afwachting van het beschikbaar komen van
nieuwe gegevens.
Betreffende het beschikbaar stellen van de interventie aan een beperkte groep patiënten
die niet in aanmerking komt voor chirurgie: Voor deze groep patiënten zou de
endobronchiale methode een uitkomst kunnen zijn. Dit zal echter nog nader onderzocht
moeten worden; de gegevens die nu beschikbaar zijn, zijn te summier om voor deze
patiëntengroep een positief oordeel te geven.
Betreffende het beperken van de behandeling in een beperkt aantal gespecialiseerde
centra: De Zorgverzekeringswet kent niet de mogelijkheid om vast te leggen welke
centra de zorg mogen verlenen. De beroepsgroep zelf, en de Inspectie (IGZ) dienen te
waken over de kwaliteit van de zorg, ook hierover kent de Zorgverzekeringswet geen
bepalingen.
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Het College wijst de NVALT graag op het Innovatieloket dat nu in oprichting is en dat
kan ondersteunen bij de financiering/implementatie van nieuwe zorg (het Innovatieloket
is een samenwerkingsverband tussen Nza, ZonMw en het College. Contactpersoon:
P. de Jong, tel 020-7978613, PJong@cvz.nl).

Conclusie stand van de wetenschap en praktijk
Endobronchiale longvolumereductie voldoet niet aan het criterium van de stand van de
wetenschap en praktijk.

Juridische beoordeling
De vraag die beantwoord moet worden is of endobronchiale methoden ter behandeling
van longemfyseem kan worden aangemerkt als een te verzekeren prestatie krachtens de
Zorgverzekeringswet en aanverwante regelgeving.
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Gelet op de toepasselijke regelgeving en het advies van de medisch adviseur, is het
College van oordeel dat voornoemde behandeling niet voldoet aan de stand van de
wetenschap en praktijk. Om die reden kan een dergelijke behandeling niet worden
aangemerkt als een te verzekeren prestatie krachtens de Zorgverzekeringswet.


