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Samenvatting 
  
 In dit rapport wordt de beoordeling beschreven van het 

College voor zorgverzekeringen (CVZ) ten aanzien van 
intravesicale hyperthermie in combinatie met chemotherapie 
(HT+CT) bij blaaswandcarcinoom.  

  

Blaaswand- 

carcinoom 

Blaaswandcarcinomen zijn kwaadaardige tumoren die in de 
meeste gevallen uitgaan van slijmvliesweefsel van de 
blaaswand. Deze tumoren kunnen doorgedrongen zijn in het 
spierweefsel of niet: spierinvasief of niet-spierinvasief zijn.  
Bij niet-spierinvasieve tumoren kan er verder onderscheid 
worden gemaakt tussen carcinoma in situ en TaT1 tumoren. 
TaT1 tumoren worden ingedeeld in laag risicoa (50%) matig 
risico (35%) en hoog risico (15%). Patiënten met carcinoma in 
situ (Tis) zijn per definitie hoog risico patiënten. 
Dit rapport beperkt zich tot niet-spierinvasieve blaastumoren 
bij drie specifieke patiëntengroepen: TaT1 met matig risico, 
TaT1 met hoog risico en Tis (hoog risico).  

  
Primaire 

behandeling 

Voor alle groepen patiënten geldt dat de primaire behandeling 
bestaat uit transurethrale resectie van de tumor (TUR-T) en 
éénmalige spoeling met een cytostaticum. Vervolgbehandeling 
is afhankelijk van de risicogroep. 

  
Patiëntengroep 1 Patiënten met TaT1 met matig risico 
 Adjuvante behandeling bestaat bij deze groep uit blaas-

spoelingen met chemotherapie (CT), doorgaans mitomycine C 
(MMC), of immuuntherapie met Bacillus Calmette-Guérin (BCG). 
HT+CT zou een effectiever alternatief kunnen zijn voor alleen 
CT of kunnen worden toegepast in patiënten bij wie MMC of 
BCG heeft gefaald (of bij wie er een contra-indicatie voor BCG 
is).  

Patiëntengroep 2 

en 3 

Patiënten met TaT1 met hoog risico na TUR 

(patiëntengroep 2) en patiënten met carcinoma in situ na 

TUR/biopsie (patiëntengroep 3)  
Bij deze patiëntengroepen zijn blaasspoelingen met BCG 
eerste keuze behandeling. Indien BCG faalt of er een contra-
indicatie is, zal bij deze patiëntengroep vaak cystectomie 
moeten worden toegepast. Dit is een zware belasting van de 
patiënt met grote kans op morbiditeit. Een alternatief zou 
hyperthermie plus mitomycine C zijn.  

  
Kwaliteit studies 

 

 

 

 

 

 

De beoordeling van HT+CT bij blaaswandcarcinoom beslaat 
drie specifieke patiëntengroepen met verschillen in risico, en 
daarop gebaseerd verschillende standaardbehandelingen. Op 
dit moment zijn voornamelijk studies beschikbaar die een mix 
van deze patiëntengroepen bevatten. Daarnaast bevatten deze 
groepen patiënten die behandeld werden voor recidieven en 
die deels eerder adjuvant behandeld waren.  

                                                     
a Risico = kans op recidief en/of kans of progressie 
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Effectiviteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijwerkingen 

In deze gemengde groepen lijkt toevoeging van HT aan CT een 
effect te hebben in aantal recidieven en toename in tijd tot 
recidief. Uit beperkte lange termijn gegevens blijkt geen 
verschil in overleving. Onduidelijk blijft hoe deze resultaten 
zich voor de verschillende patiëntengroepen verhouden en 
welke groepen de meeste baat bij deze behandeling kunnen 
hebben. Ook is onduidelijk hoe de effectiviteit van HT+CT zich 
verhoudt tot die van BCG behandeling in hoog risico patiënten. 
Vergelijking met het minder effectieve CT in deze patiënten-
groep zou kunnen leiden tot bias in effectgrootte.   
Op dit moment lijkt het grootste voordeel van HT+CT bij BCG 
refractaire patiënten de mogelijkheid om de eigen blaas langer 
te behouden. Een follow-up van twee jaar is hier echter onvol-
doende om recidieven en progressie in kaart te brengen en 
een conclusie te kunnen trekken over definitieve blaas-
preservatie. 
Op basis van patiëntenseries in neoadjuvante setting lijkt bij 
een deel van de patiënten na HT+CT alsnog resectie van de 
tumor (TUR-T) mogelijk. Gezien het ontbreken van vergelijken-
de opzet is onduidelijk hoe zich dit verhoudt tot andere 
intravesicale behandelingen en is de follow-up ook hier te kort 
om recidieven en progressie in kaart te brengen.  
 
Toevoeging van HT aan CT geeft wel een toename in bijwer-
kingen, voornamelijk cystitis syndroom, pijn en ongemak. 
Deze zijn echter van voorbijgaande aard. 

  
Conclusie 

 

 

 

 

 

 

Effectiviteit 

onvoldoende 

bewezen 

Op basis van de beschikbare literatuur is onvoldoende 
duidelijk welke patiëntengroepen voordeel kunnen hebben bij 
de behandeling HT+CT. Tevens is er onvoldoende evidence op 
primaire uitkomstmaten en op langere termijn. Bij de hoog 
risicogroepen zijn er nog geen vergelijkende studies beschik-
baar. Er zijn daarmee nog geen gegevens bekend over de 
effectiviteit van HT+CT in vergelijking met behandeling met 
BCG. De effectiviteit van intravesicale hyperthermie in 
combinatie met chemotherapie bij blaaswandcarcinomen is 
daarmee nog onvoldoende bewezen.  

  
Conclusie stand 

wetenschap en 

praktijk 

Behandeling met hyperthermie in combinatie met chemo-
therapie bij niet-spierinvasief blaaswandcarcinoom is niet 
conform stand wetenschap en praktijk.  



 

1 
Uitspraken www.cvz.nl – 29004822 (2011072416) 
 

 
1. Inleiding 

1.a. Aanleiding 

Rol CVZ bij 

innovatieve DBC 

 

Het CVZ is in het kader van het onderhoud van de diagnose 
behandeling combinatie (DBC) systematiek verantwoordelijk 
voor het beantwoorden van de vraag of een innovatieve 
interventie, op te nemen in de DBC systematiek, behoort tot 
de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Innovatieaanvraag De aanvraag is ingediend door UMC St. Radboud, Nijmegen. 
  
Beschrijving advies 

CVZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit beoordelingsrapport wordt het advies beschreven van 
het College voor zorgverzekeringen (CVZ) ten aanzien van 
hyperthermie in combinatie met intravesicale chemotherapie 
bij niet-spierinvasieve blaaswandcarcinomen.  
 
De beoordeling zal plaatsvinden voor drie specifieke 
patiëntengroepen. Deze indeling is volgens (inter)nationale 
richtlijnen en gecategoriseerd naar risico op recidief en/of 
progressie en is bepalend voor keuze van behandeling: 
1. Patiënten met niet-spierinvasieve blaaswandkanker met 

matig risico na transurethrale resectie (TUR); 
2. Patiënten met niet-spierinvasieve blaaswandkanker met 

hoog risico na transurethrale resectie (TUR) waarbij 
intravesicale immuuntherapie met Bacillus Calmette-Guérin 
(BCG) heeft gefaald, is gecontra-indiceerd of niet wordt 
getolereerd; 

3. Patiënten met carcinoma in situ (hoog risico) van de blaas 
na TUR/biopsie waarbij intravesicale immuuntherapie met 
BCG heeft gefaald. 

1.b. Beoordelingsprocedures CVZ 

Open omschrijving De te verzekeren prestatie geneeskundige zorg zoals onder 
andere medisch-specialisten die plegen te bieden (artikel 2.4, 
Besluit zorgverzekering [Bzv]) is open omschreven.  
Dit betekent dat een nieuwe zorgvorm in principe behoort tot 
de te verzekeren prestaties als deze zorg is: 
• zoals medisch specialisten die plegen te bieden;  
• conform de stand van de wetenschap en praktijk.  

  
Werkwijze 

beoordeling 

Het CVZ beoordeelt of de nieuwe zorgvorm conform de stand 
van de wetenschap en praktijk is (hoofdstuk 4, duidelijk 
pakket). Indien dit niet het geval is, behoort het niet tot de te 
verzekeren prestaties en eindigt de beoordeling. Indien dit wel 
zo is, beoordeelt het CVZ voor innovatieve zorg ook de overige 
pakketprincipes: noodzakelijkheid, kosteneffectiviteit en 
uitvoerbaarheid (hoofdstuk 5, verantwoord pakket). 
Afhankelijk van de uitkomst hiervan kan het CVZ de minister 
adviseren een zorgvorm alsnog uit te sluiten of te beperken. 
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 De beoordeling van zorgvormen bestaat uit twee fases: een 
inventarisatiefase en een waarderingsfase.  

Inventarisatie 

 

 

Raadpleging 

externe 

deskundigen  

Tijdens de inventarisatie verzamelt het CVZ zoveel mogelijk 
objectieve, kwantitatieve gegevens rond de zorgvorm in het 
kader van de pakketprincipes. Deze gegevens worden ver-
volgens systematisch in kaart gebracht. Na deze inventarisatie 
vindt een raadpleging van externe deskundigen plaats. 

 

Waardering 

 

 

Tijdens de waarderingsfase oordeelt het CVZ op basis van de 
verzamelde gegevens of de zorg een plaats verdient binnen de 
sociale ziektekostenverzekering. Hierbij worden de inhoude-
lijke reacties van deskundigen uit het veld meegenomen. 
Nadat een eindconclusie is geformuleerd, gaat de beoordeling 
ter vaststelling naar de Raad van Bestuur van het CVZ.  

1.c. Leeswijzer 

Leeswijzer  Dit rapport is een beoordeling van hyperthermie in combinatie 
met intravesicale chemotherapie bij blaaswandcarcinoom. 
Relevante wet- en regelgeving en het toetsingskader worden 
besproken in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt de medische 
achtergrond en in hoofdstuk 4 de beoordeling van de stand 
van de wetenschap en praktijk (duidelijk pakket) besproken.  
In hoofdstuk 5 formuleert het CVZ zijn eindconclusie.  
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2. Relevante wet- en regelgeving 

 Te verzekeren risico’s en prestaties 

 Artikel 10, onder a, Zvw bepaalt dat de behoefte aan genees-
kundige zorg verzekerd moet worden in een zorgverzekering. 

  

 Artikel 11, derde lid, Zvw, bepaalt dat bij algemene maatregel 
van bestuur de inhoud en omvang van de te verzekeren 
prestaties nader kunnen worden geregeld. Deze algemene 
maatregel van bestuur is het Besluit zorgverzekering (Bzv). 

  

 Geneeskundige zorg 
 Geneeskundige zorg is één van de te verzekeren prestaties 

ingevolge de Zvw. Die zorg omvat onder meer zorg zoals 
medisch specialisten plegen te bieden (zie artikel 2.4, lid 1, 
Bzv). 

  
 Stand van de wetenschap en praktijk 
 Voor alle zorgvormen die als te verzekeren prestatie in de wet 

zijn genoemd geldt het gestelde in artikel 2.1, lid 2, Besluit 
Zorgverzekering (Bzv). Daarin is bepaald dat de inhoud en 
omvang van de zorgvormen mede bepaald worden door de 
stand van de wetenschap en de praktijk en, bij het ontbreken 
van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken 
vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en 
dienstenb.  

  
 Redelijkerwijs aangewezen 
 Verder bepaalt artikel 2.1, derde lid, Bzv dat een verzekerde 

slechts recht heeft op een vorm van zorg of een dienst voor 
zover hij daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs is 
aangewezen. Dit betekent dat gekeken moet worden naar de 
individuele omstandigheden (op individueel niveau). Heeft de 
verzekerde in het concrete geval een indicatie op grond 
waarvan hij redelijkerwijs op de gevraagde zorg is aan-
gewezen? Daarbij kunnen de kosten van de gevraagde 
behandeling worden afgewogen tegen de waarde van de 
specifieke behandeling voor de verzekerde in vergelijking met 
andere behandelingen. 

  
 Beoordelingskader stand van de wetenschap en praktijk 

Evidence based 

medicine 

 

 

 

 

Om vast te stellen of zorg voldoet aan het criterium stand van 
de wetenschap en praktijk volgt het CVZ de principes van 
evidence based medicine (EBM) zoals vastgelegd in het rapport 
‘beoordeling stand van de wetenschap en praktijk’ (CVZ 2007, 
rapport no. 254)c. Bepalend voor deze keuze is dat EBM de 
beide elementen die in het criterium zijn opgenomen, 

                                                     
b “Hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg “ geldt alleen 
voor ziekenvervoer en enkele hulpmiddelen.  
c College voor zorgverzekeringen. Rapport Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk. 
November 2007. Publicatienummer 254. http://www.cvz.nl/resources/rpt0711_stand-
wetenschap-en-praktijk_tcm28-25006.pdf 
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Wegen van 

beschikbare 

evidence 

 

 

 

 

 

 

Level of evidence 

 

 

 

Een zo hoog 

mogelijke 

bewijskracht of 

beargumenteerd  

afwijken 

 

 

 

wetenschap én praktijk, die samen één geïntegreerde 
wettelijke maatstaf vormen, combineert. Naast internationale 
literatuur wordt er dus ook rekening gehouden met de ge-
publiceerde expert-opinie. 
 
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 gestructureerde 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 hierarchie in evidence 
ontstaat. Kardinaal uitgangspunt bij EBM is verder dat sterke 
evidence in principe zwakkere evidence verdringt. 
 
Het CVZ 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 positief standpunt over de effectiviteit van een 
interventie medisch-wetenschappelijke gegevens met een zo 
hoog mogelijke bewijskracht voorhanden moeten zijn. Van dit 
vereiste kan beargumenteerd worden afgeweken.  
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3. Hyperthermie in combinatie met intravesicale 
chemotherapie bij blaaswandcarcinoom 

3.a. Medische achtergrond 

Incidentie 

blaaskanker 

In 2008 kregen in Nederland 5700 mensen blaaskanker1. 
Hiervan was meer dan driekwart man2. De diagnose wordt 
voornamelijk bij mensen ouder dan 60 jaar gesteld3. 
Blaaskanker kan invasief of niet-invasief (oppervlakkig) zijn2. 
Dit rapport beperkt zich tot het niet-spierinvasieve 
blaaswandcarcinoom inclusief het carcinoma in situ. 

  
Incidentie 

oppervlakkig 

blaascarcinoom 

Ongeveer 2850 van de genoemde 5700 patiënten per jaar 
presenteren zich met een oppervlakkig blaaswandcarcinoom1. 
De incidentie van carcinoma in situ in Nederland is ongeveer 
150-290 patiënten per jaar.  

  
Oorzaken Blaaskanker is geassocieerd met roken en met blootstelling 

aan chemische stoffen (waaronder kleurstoffen zoals aniline)2. 
  
Klachten Blaaskanker geeft in het beginstadium vrijwel geen klachten, 

waardoor de ziekte vaak moeilijk in een vroeg stadium is vast 
te stellen. De belangrijkste klacht is bloed in de urine2. 

  
Vormen, stadia en 

gradering 

Er zijn verschillende vormen en stadia te onderscheiden van 
het oppervlakkige blaaswandcarcinoom2. Aan de hand van 
anatomische uitbreiding kan de volgende indeling worden 
gemaakt: 
• Ta: oppervlakkig, nog niet doorgedrongen in de 

bindweefsellaag onder het blaasslijmvlies 
• T1: oppervlakkig, wel in de bindweefsellaag maar nog niet 

ingegroeid in de spierlaag. 
• Tis: het carcinoma in situ, beperkt tot de slijmvlieslaag 

maar histologisch, cytologisch en qua klinisch beloop 
kwaadaardiger dan de Ta en T1 tumoren.  

Bij Ta en T1 loopt de histologische gradering (G) van G1 (lage 
graad, minst agressief) tot en met G3 (hoge graad, meest 
agressief). Tis is altijd van maligniteits graad G3. 

  
Prognose Patiënten met stadium TaT1 hebben grote kans op recidieven 

(70% in 5 jaar) en progressie naar een spier-invasieve 
aandoening (30% van de patiënten)2. De meeste recidieven 
worden gevonden in het eerste jaar na de behandeling. 80-90% 
van de recidieven vindt plaats binnen twee jaar, maar 
recidieven kunnen ook na 10 jaar nog voorkomen. Langdurige 
controle is daarom noodzakelijk. 

  
 De prognose is sterk afhankelijk van het type tumor. In 2008 

overleden in totaal 1.169 patiënten in Nederland aan 
blaaskanker (alle typen)4. De 5-jaars overlevingskans is 55-60% 
bij mannen en 45-50% bij vrouwen2.  
Deze ligt gemiddeld echter hoger bij patiënten met een niet-
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invasief carcinoom of een carcinoma in situ.  
Voor niet-spierinvasief blaaswandcarcinoom zijn geen 
landelijke cijfers bekend, maar de regionale 5-jaars 
overlevingscijfers voor Ta, Tis en T1 liggen voor IKAd en IKNe 

tussen 82-98%.  
  
Indeling 

risicogroepen 

Op basis van prognostische factoren kunnen patiënten met 
TaT1 tumoren worden ingedeeld in drie groepen2,5: 
• laag risico (50%); 
• intermediair of matig risico (35%); 
• hoog risico (15%). 
Risico is in dit geval een combinatie van kans op recidief en/of 
progressie2. Patiënten met carcinoma in situ zijn per definitie 
hoog risico patiënten.  
Ter indicatie, een matig risico vertaalt zich naar een kans van 
46-62% op recidief na 5 jaar, en 6-17% kans op progressie. 
Hoog risico vertaalt zich naar een kans van 78% op recidief na 
5 jaar en 45% op progressie5. 

  
 Zoals eerder in hoofdstuk 1 aangegeven, zal dit rapport zich 

beperken tot het niet-spierinvasieve blaaswandcarcinoom bij 
drie specifieke patiëntengroepen: TaT1 en matig risico (groep 
1), TaT1 en hoog risico (groep 2) en patiënten met Tis (groep 
3). 

3.b. Standaard behandeling 

  
 Mogelijke interventies ter behandeling 
TUR-T Transurethrale resectie van de tumor (TUR-T). Via de urethra 

wordt een smalle buis ingebracht. Door deze buis kan met een 
cystoscoop de tumor worden gelokaliseerd. Vervolgens kan 
met een lusvormige draad met stroom de tumor worden weg-
gesneden. Binnen 24 uur na de operatie wordt de blaas ge-
spoeld met het chemotherapeuticum mitomycine C (eenmalig). 
Deze spoeling richt zich op het doden van eventueel achter-
gebleven tumorcellen2. 

  
BCG spoeling Bacillus Calmette-Guérin (BCG) is een verzwakte vorm van de 

Mycobacterium bovis, een micro-organisme dat verantwoor-
delijk is voor een vorm van tuberculose. BCG wordt in een 
vloeistof via een katheter in de blaas gebracht. De blaas 
reageert met een krachtige afweerreactie op de BCG, die leidt 
tot de vernietiging van de abnormale cellen.  
De behandeling bestaat over het algemeen uit zes wekelijkse 
intravesicale spoelingen gevolgd door onderhoudsbehande-
lingen met BCG (3 spoelingen per half jaar, gedurende 3 jaar)2. 

  
Radicale 

cystectomie 

Bij een radicale cystectomie wordt de gehele urineblaas 
operatief verwijderd en indien noodzakelijk ook de urethra.  

                                                     
d IKA = Regio Holland/Flevoland (www.ikcnet.nl, geraadpleegd in maart 2009) 
e IKN = Regio Noord Oost Nederland (www.krcijfersikn.nl, geraadpleegd in maart 2009) 
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Bij de man worden hierbij tevens de prostaat en de 
zaadblaasjes verwijderd. Bij de vrouw worden naast de 
urineblaas de uterus en ovaria verwijderd. Tevens zal een 
reconstructie van de urinewegen plaatsvinden en eventueel zal 
een vervangblaas worden vervaardigd uit een stuk dunne 
darm. Een radicale cystectomie is daarmee een zware operatie 
met een hoge morbiditeit.  

  
 Behandelstrategieën 
Standaard-

behandeling niet-

spierinvasieve 

blaaskanker 

De primaire behandeling van niet-spierinvasieve blaaskanker in 
de blaas is transurethrale resectie van de tumor (TUR-T) en 
éénmalige spoeling met een chemotherapeuticum binnen 24 
uur. De vervolgbehandeling is afhankelijk van het risico op 
recidieven en/of progressie en richt zich op het voorkomen 
hiervan2,5. 

  
Matig risico Bij patiënten met een matig risico op recidief en progressie 

dient adjuvante behandeling plaats te vinden in de vorm van 
blaasspoelingen met chemotherapie, doorgaans mitomycine C 
(MMC), of met immuuntherapie (BCG) in onderhoudsbehande-
ling. De keuze wordt gemaakt afhankelijk van het risico op 
tumorprogressie. BCG met onderhoudsbehandeling geeft 
betere resultaten dan MMC, met name in risicoreductie van 
progressie, maar gaat gepaard met meer bijwerkingen2,5.  
Bij onvoldoende effect van intravesicale behandeling met MMC 
kan behandeling met BCG overwogen worden2.  
 

Hoog risico Bij alle patiënten met een hoog risico op recidief en progressie 
dient adjuvante behandeling te worden gegeven met blaas-
spoelingen met BCG. De behandeling bestaat over het 
algemeen uit zes wekelijkse intravesicale spoelingen (inductie) 
gevolgd door onderhoudsbehandelingen >1 jaar en langdurige 
follow-up2. In geval van falen van BCG, optreden van recidieven 
of progressie, verdient radicale cystectomie de voorkeur2,6. 
Behandeling met BCG wordt beschouwd te hebben gefaald, als 
er progressie naar spierinvasieve tumor heeft plaatsgevonden, 
aanwezigheid van tumor met hoge gradiëring na 3 of 6 maand 
controle, of enige achteruitgang in ziekte is5.  
 

Carcinoma in situ De primaire behandeling van het carcinoma in situ is behan-
deling met BCG. De behandeling bestaat over het algemeen als 
boven vermeld, uit zes wekelijkse inductie spoelingen gevolgd 
door onderhoudsbehandelingen (3 spoelingen per half jaar, 
gedurende 3 jaar). Als er een complete respons is moet er 
levenslange follow-up plaatsvinden. Indien er geen complete 
respons is na 6 weken moet BCG worden herhaald (6 weke-
lijkse spoelingen) of kan er gekozen worden om een radicale 
cystectomie uit te voeren. Indien er na 6 maand geen complete 
respons is opgetreden, wordt de patiënt als BCG refractair 
beschouwd en is de voor-keursbehandeling radicale 
cystectomie2.  
Het behandelschema is grafisch weergegeven in figuur 1. 
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BCG falen Na BCG falen verdient het de voorkeur om direct een radicale 

cystectomie uit te voeren. Hierbij worden 5-jaars overlevings-
data van 80-90% gerapporteerd7. Na BCG falen kunnen nog 
responses worden behaald met andere of aanvullende 
intravesicale therapieën. Echter, door de verhoogde kans op 
progressie in dit stadium en de daarmee gepaard gaande 
slechtere prognose, worden deze behandelingen niet aange-
raden. Uitstel van uitvoeren van een radicale cystectomie na 
BCG falen kan hier leiden tot verlaging van de ziektevrije 
overleving5,8 

  

 
 
Figuur 1: Flowschema standaardbehandeling TaT1 en Tis (zie tekst voor beschrijving) 

3.c. Nieuwe behandeling 

Intravesicale 

hyperthermie + 

chemotherapie 

 

Intravesicale hyperthermie in combinatie met intravesicale 
chemotherapie combineert het lokaal verwarmen (ca 42°C) van 
de blaaswand (hyperthermie) met het spoelen van de blaas 
met cytostatica (meestal mitomycine C).  
Deze combinatiebe-handeling is gericht op het beter 
voorkomen van recidieven dan de bovenbeschreven 
conventionele strategieën.  
Het principe van de behandeling is dat de combinatie van 
hyper-thermie en chemotherapie (HT+CT) zal leiden tot een 
synergetisch effect: betere penetratie van het hemotherapeu-
ticum in de blaaswand, en betere opname en intracellulaire 
distributie in maligne cellen. De interventie wordt altijd gedaan 
in relatie met een TUR: vóór de TUR (neoadjuvant) of ná de 
TUR (adjuvant).  
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De behandeling HT+CT duurt ongeveer een uur en wordt 
ambulant toegepast. In adjuvante setting worden 6 wekelijkse 
behandelingen toegepast en daarna 6 onderhoudssessies om 
de zes weken. Bij neoadjuvante behandeling is er sprake van 
toediening voorafgaand aan TUR met als doel het carcinoom 
operabel te maken. Hiervoor worden 4 tot 8 wekelijkse sessies 
toegepast waarna eventueel TUR kan volgen. Daarna kan met 
adjuvante behandeling worden vervolgd. 
 

 In alle gepubliceerde klinische studies wordt gebruik gemaakt 
van het Synergo® hyperthermie apparaat. Synergo® (Medical 
Enterprises, Amsterdam) heeft een CE markering voor de 
behandeling van niet-invasief blaaswandcarcinoom.  
Het verwarmen en het spoelen vindt hier beide plaats via een 
katheter die via de urethra in de blaas wordt ingebracht. 
Op dit moment is er een lopende klinische studie waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een ander apparaat: 
BSD 2000 Hyperthermia System (BSD Medical, Utah, USA).  
Het gaat hier om externe toediening van hyperthermie.  

  
Toepassing in 

buitenland 

De fabrikant geeft aan dat de behandeling wordt toegepast in 
België, Duitsland, Groot-Brittannië, Israël, Italië, Oostenrijk, 
Zwitserland en Turkije. Er zijn geen cijfers beschikbaar over 
aantal behandelde patiënten of de setting. 

  
Toepassing in 

Nederland 

In de volgende vier Nederlandse centra wordt hyperthermie 
plus chemotherapie toegepast:  
• Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen; 
• Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch; 
• Academisch Ziekenhuis Maastricht; 
• Universitair Medisch Centrum Utrecht. 
In deze centra zijn tot 2009 circa 200 patiënten met 
hyperthermie plus chemotherapie therapie behandeld. Zeven 
andere centra hebben het voornemen om de behandeling ook 
toe te passen. 
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4. Duidelijk Pakket 

Duiden Om de zorg te duiden moeten de volgende vragen worden 
beantwoord. Valt de zorg onder de noemer geneeskundige 
zorg? En is de zorgvorm conform de stand van de wetenschap 
en praktijk?  

4.a. Geneeskundige zorg 

Plegen te bieden Behandeling van blaaskanker kan worden aangemerkt als zorg 
zoals medisch specialisten die plegen te bieden. Die zorg valt 
dus onder de noemer ‘geneeskundige zorg’. De zorg is echter 
pas een te verzekeren prestatie ingevolge de Zvw, indien 
tevens voldaan is aan het criterium ‘stand van de wetenschap 
en praktijk’. In het navolgende gaat het CVZ na of hieraan is 
voldaan.  

4.b. Stand van de wetenschap en praktijk  

4.b.1. Methoden 

Literatuursearch In eerste instantie is een oriënterende search verricht.  
Dit resulteerde in het identificeren van een National Institute 
for Clinical Excellence (NICE) rapport uit 2007: 
“Interventional procedure overview of intravesical microwave 
hyperthermia with intravesical chemotherapy for superficial 
bladder cancer” (search tot en met 26 februari 2007)9. 

  
 Dit rapport van NICE is als basis gebruikt voor deze 

beoordeling. Het CVZ heeft in maart 2011 een aanvullende 
literatuursearch verricht. De exacte zoektermen en de 
resultaten zijn in bijlage 2 weergegeven. De search is 
doorgevoerd in Medline, EMBASE, en de Cochrane Library. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van de “related articles” functie 
en citatieanalyse.  

  
Standpunten en 

richtlijnen 

Om een overzicht van standpunten en richtlijnen van 
organisaties te krijgen betreffende het onderwerp zijn de 
websites van een aantal organisaties doorzocht zie bijlage 1. 

  
Selectie van 

literatuur 

 

In– en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis 
van de abstracts. Indien artikelen niet op basis van het 
abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele artikelen 
bekeken.  
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Classificeren 

literatuur 

 

Op basis van de uiteindelijke beoordeling werd elke studie 
ingedeeld naar de mate van bewijs volgens de EBRO-
classificatie (hier alleen weergegeven voor therapeutische 
interventies): 

o A1: systematische review van tenminste twee 
onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van 
A2-niveau; 

o A2: gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend klinisch 
onderzoek van goede kwaliteit en voldoende omvang; 

o B: vergelijkend onderzoek, maar niet met alle 
kenmerken van A2; 

o C: niet-vergelijkend onderzoek; 
o D: mening van deskundigen. 

Ongeacht het niveau, moet het bewijs peer-reviewed 
gepubliceerd zijn. 

  
Level of evidence  

 

Behandeling met chemotherapie mét versus zónder 
hyperthermie bij blaaswandcarcinoom kan in studieverband 
niet dubbelblind worden toegepast. De hoogst haalbare studie-
opzet qua evidence level is daarom: open gerandomiseerd 
vergelijkend onderzoek (EBRO-level B). 

  
Vergelijkende 

behandeling 

Voor patiënten met matig risico bestaat de vergelijkende 
behandeling na TUR-T uit de in de vorige sectie genoemde 
chemotherapie-spoeling met mitomycine C of BCG-spoeling 
zónder de HT. Bij falen van mitomycine C kan nog gekozen 
worden voor behandeling met BCG. 
Voor patiënten met hoog risico (zowel TaT1 als Tis) bestaat de 
vergelijkende behandeling uit BCG spoeling. 
 
Een groep patiënten, die uiteindelijk onvoldoende op de TUR 
met BCG spoeling reageren, deze slecht verdragen of hiervoor 
contra-indicaties hebben, is aangewezen op cystectomie. 
Cystectomie kan in deze groep patiënten daarom ook een 
vergelijking zijn. Randomisatie op uitvoeren van radicale 
cystectomie wordt echter niet ethisch geacht. Wel is het 
mogelijk resultaten van de nieuwe behandeling te vergelijken 
met die zoals behaald worden met radicale cystectomie.  

  
Relevante 

uitkomstmaten 

Gezien de aard van de behandeling worden de volgende 
uitkomstmaten klinisch relevant geacht:  
 
Overall survival – gemiddelde tijd totale overleving. 
Recurrence Free Survival – gemiddelde tijd tot optreden van 
recidief 
Quality of Life – Kwaliteit van leven. Tevens kan de mate van 
ongerief en pijn als gevolg van de behandeling bepaald 
worden. 
Bladder preservation rate – aantal gevallen waarin de keuze 
werd gemaakt geen cystectomie uit te voeren. 
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Tumorrespons op korte termijn is geen klinisch relevante 
parameter, maar kan wel een aanwijzing zijn dat de 
behandeling in principe een anti-tumor effect heeft. 

4.b.2. Resultaten search  

Resultaten search  

en beschrijving 

studies 

Het NICE rapport geeft een overzicht van de literatuur tot en 
met februari 20079. Dit overzicht bestaat uit twee 
gerandomiseerde studies10,11, één niet-gerandomiseerde 
vergelijkende studie12 en drie patiëntenseries13,14,15.  
Het overzicht van NICE is aangevuld met een follow-up studie 
met lange termijn resultaten van één van de RCT’s16 en vijf 
patiëntenseries17,18,19,20 . De studie door Colombo et al (1998) 
was in het NICE overzicht geëxcludeerd wegens te geringe 
omvang, maar is hier opgenomen omdat deze aansluit bij één 
van de specifieke patiëntengroepen. 
Twee studies werden geëxcludeerd wegens geen klinische 
uitkomstmaten21,22.  
 
Een maand na de searchdatum is nog een systematische 
review met meta-analyse gepubliceerd23. Deze is aan het 
overzicht toegevoegd. Het totale overzicht, bestaande uit het 
NICE rapport en geïncludeerde studies uit de aanvullende 
search, beslaat één systematische review, vier vergelijkende 
studies waarvan drie gerandomiseerd (level of evidence B) en 
zeven patiëntenseries (level of evidence C).  
 
De aanvragers van de innovatieve DBC hebben aangegeven dat 
er nog verschillende publicaties op komst zijn. Daarnaast 
wordt door hen naar een abstract verwezen. Zowel de nog niet 
gepubliceerde onderzoeken als ook de abstract worden in het 
huidige overzicht niet meegenomen aangezien alleen peer-
reviewed gepubliceerde gegevens worden geïncludeerd.  

  
Kwaliteit studies De kenmerken en resultaten van de studies die afzonderlijk 

worden besproken in dit rapport zijn in bijlage 3 weergegeven.  

De omvang van alle studies is beperkt (n≤111). Behalve van de 
meest recent gepubliceerde RCT is de follow-up periode van de 
studies relatief kort. Randomisatie en/of selectie van de 
patiënten waren niet voor alle studies duidelijk weergegeven. 
De samenstelling van de patiëntenpopulaties is divers wat 
betreft gradering/risico en stadium. Patiënten hadden deels 
eerdere behandelingen ondergaan, of hadden meerdere 
recidieven. Resultaten werden voor deze subgroepen niet apart 
vermeld en bij sommige studies was uitval van patiënten 
onduidelijk.  
Alle studies gebruikten het Synergo® apparaat. De behandel-
protocollen per sessie leken op elkaar afgezien van de 
dosering van mitomycine C. Daarnaast verschilde het aantal 
behandelingen tussen de studies. Bij drie studies17,19,23 wordt 
aangegeven dat de auteurs betaald werk doen voor de 
fabrikant van Synergo®. 
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4.b.3. Resultaten effectiviteit 

 Er is één systematische review gepubliceerd23 waarin een meta-
analyse is uitgevoerd met data van vier vergelijkende studies 
11,12,10,16 waarbij de behandeling HT+CT (mitomycine C) is 
vergeleken met alleen CT. Primaire uitkomstmaat was het 
optreden van recidieven. Hieruit is een overall risk ratio van 
0,410 (95% CI: 0,290-0,579) berekend, wat indicatief is voor 
59% vermindering van recidieven bij HT+CT vergeleken met 
alleen CT. De auteurs merken echter op dat de geïncludeerde 
studies bestaan uit heterogene patiëntengroepen en een 
heterogene studieopzet hebben. Er is geen onderscheid 
gemaakt tussen de drie verschillende patiëntengroepen en er 
zijn verschillende doses CT gebruikt. Tevens is er sprake van 
een beperkte follow-up duur. Gesteld wordt dat er op grond 
van deze studies geen conclusies kunnen worden getrokken 
met betrekking tot de effectiviteit van HT+CT. 
 
Hieronder zullen per groep de belangrijkste resultaten worden 
besproken. 

  
Groep 1 Patiëntengroep 1: patiënten met TaT1 met matig risico na 

TUR 
 Er zijn geen vergelijkende studies beschikbaar die resultaten 

presenteren specifiek voor patiëntengroep 1. In de hierna 
genoemde studies worden resultaten weergegeven voor een 
mix van patiënten uit groep 1 en 2.  

Adjuvant In een RCT uit 2003 is HT+CT (mitomycine C) vergeleken met 
alleen mitomycine C 20-40 dagen na TUR (n=83). Het betrof 
hier een gemengde groep patiënten met zowel matig als hoog 
risico (groep 1, 2 en 3) of recidief en/of progressie en deels 
eerder behandelde patiënten. Na 24 maanden follow-up was er 
in de totale groep significant vaker sprake van een recidief in 
de groep met alleen mitomycine C (56% vs 14%, p=0,0002).  
Er zijn echter geen aparte resultaten voor patiënten uit de 
verschillende groepen gepresenteerd10 .  
In 2011 zijn de 10-jaarsresultaten van deze RCT 
gepresenteerd16. In de groep met de combinatiebehandeling 
was significant minder vaak sprake van recidieve (80% vs 40%). 
Tevens was de ziekte-vrije overleving berekend met Kaplan-
Meier analyse in de HT+CT-groep na 10 jaar significant hoger 
dan in de CT-groep (53% vs 15%). Er waren geen significante 
verschillen in sterfte tussen de groepen. Ook was er geen 
verschil in aantal blaaspreservaties. 

  
Neoadjuvant 

 

 

 

 

 

In een RCT uit 1996 is hyperthermie plus mitomycine C 
vergeleken met alleen mitomycine C in een gemengde groep 
patiënten met matig of hoog risico voorafgaand aan TUR 
(n=52)11. Bij het merendeel van de patiënten was sprake van 
behandeling van een recidief. Deels waren deze patiënten al 
eerder behandeld met chemotherapie of BCG.  



 

Uitspraken www.cvz.nl – 29004822 (2011072416) 
 

14

 

 

 

 

 

 

Chemotherapie 

naïef 

Er was sprake van complete responsf in respectievelijk 66% en 
22% van de patiënten (p<0,001) direct na de behandeling. Na 
36-38 maand follow-up was er geen significant verschil tussen 
de behandelarmen wat betreft aantal patiënten met een 
recidief (28% vs 39%). Er waren geen aparte resultaten 
gepresenteerd voor de aparte patiëntengroepen. 
In een niet-gerandomiseerde vergelijkende studie was er 
sprake van een complete responsg in 66% (in combinatie met 
hyperthermie) versus 28% (alleen mitomycine C). Dit betreft 
een pilot studie voor een tumormarker met een zeer korte 
follow-up van 10 dagen12.  

  
Falen van 

intravesicale 

mitomycine C 

alleen 

De RCT uit 2003 bevatte ook patiënten (circa 42%) die reeds 
eerder behandeld waren met mitomycine C. De resultaten van 
deze patiëntengroep weken niet af van de resultaten van de 
gehele groep10. 
In de RCT uit 199611 was 84% van de patiënten al eerder 
behandeld met mitomycine C of BCG. Het is niet duidelijk of 
de resultaten van deze patiëntengroep afweek van de 
resultaten van de gehele groep.  
In een patiëntenserie met 44 TaT1 patiënten van zowel matig 
als hoog risico, waarvan 45% al eerder met chemotherapie 
waren behandeld en 18% met BCG, was er na neoadjuvante 
hyperthermie plus chemotherapie een complete responsh in 
70% van de patiënten20. Gedurende follow-up (gemiddeld 24 
maanden) was er bij 18% van de patiënten sprake van een 
recidief.  

  
Groep 2 Patiëntengroep 2: patiënten met TaT1 met hoog risico na 

TUR 
 

 

 

 

Niet-vergelijkende 

studies 

Er zijn geen vergelijkende (cohort)studies beschikbaar die 
resultaten specifiek voor deze patiëntengroep beschrijven. Wel 
bestaat een deel van de hierboven beschreven RCT’s uit TaT1 
hoog risico patiënten. Echter, resultaten zijn hiervan niet apart 
gerapporteerd. Onder worden alleen resultaten uit niet-
vergelijkende studies besproken. 

  
Adjuvant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2009 is een patiëntenserie gepubliceerd waarin HT+CT 
adjuvant na TUR werd toegepast in 56 hoog risico patiënten 
(n=56), waarvan 57% behandeld werd voor een recidief18. In 
totaal had 33% van de patiënten na behandeling een recidief 
bij maximale follow-up van 31 maand. Kaplan Meier analyse 
resulteerde in een geschatte kans op recidief van 51% na twee 
jaar in patiënten bij wie behandeling met BCG had gefaald vs 
43% voor de hele groep. Na 4 jaar was dit voor beide groepen 
gelijk. Er was sprake van blaaspreservatie in 88% van de 
patiënten (na 24 maanden follow-up).  

                                                     
f Gedefinieerd als geen levensvatbare tumorcellen gedetecteerd in biopten direct na de 
behandeling. 
g Gedefinieerd als geen macroscopisch bewijs van ziekte, negatieve cytologie en negatieve 
histologie in TUR specimens.  
h Gedefinieerd als geen tumorresidu in de histologische specimen. 
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BCG falen 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een kleine serie (n=24) met patiënten met recidieven werd 
bij 38% na HT+CT wederom recidief gevonden. Onduidelijk is 
of deze patiënten eerdere chemo- of immuuntherapie hebben 
ondergaan14. 
 
In 2009 is een serie (n=111) gepubliceerd waarin HT+CT 
adjuvant is toegepast19. Deze was vooral gericht op de vraag of 
HT+CT bij BCG-refractieve patiënten de keuze voor een 
radicale cystectomie zou kunnen voorkomen. Na 2 jaar was bij 
44% sprake van recidief. In een andere patiëntenserie (n=90) 
had bij 44% van de patiënten BCG gefaald en bij 18% 
mitomycine C. Na HT+CT was er na respectievelijk één en twee 
jaar follow-up bij 14% en 25% een recidief. Het aantal 
recidieven was significant hoger in de subgroep die eerder 
behandeld was met BCG15.  

  
Neoadjuvant, BCG 

naïef 

 

 

 

 

 

Neoadjuvant bij 

recidieven 

In één studie werd HT+CT neoadjuvant toegepast in 28 TaT1 
hoog risico patiënten die geen BCG behandeling hebben 
ondergaan. Er was na HT+CT een complete respons in 75% van 
de patiënten. In 79% van de patiënten werd daarmee 
cystectomie vermeden. In 20% van de responders werd binnen 
20 maand follow-up recidief gevonden14. 
 
In 1998 is een patiëntenserie gepubliceerd (n=19) waarbij het 
doel van HT+CT het voorkomen van een cystectomie was. In 
84% van de patiënten was na de gecombineerde behandeling 
TUR mogelijk en kon het uitvoeren van een cystectomie op dat 
moment worden vermeden. Bij een mediane follow up van 33 
maand werden 8 gevallen van recidief vermeld20.  

  
Groep 3 Patiëntengroep 3: patiënten met carcinoma in situ (hoog 

risico) na TUR/biopsie 
 Er zijn geen vergelijkende (cohort)studies beschikbaar die 

resultaten van HT+CT voor deze specifieke patiëntengroep 
beschrijven. Er is één niet-vergelijkende studie gepubliceerd 
waar resultaten van HT+CT specifiek voor deze groep 
beschreven wordt.  

BCG falen In 2009 is een studie gepubliceerd waarin hyperthermie plus 
chemotherapie werd toegepast in patiënten met carcinoma in 
situ (n=51) waarvan 66% eerder met BCG was behandeld17. Na 
drie maanden was er een complete respons in 92% van de 
patiënten. De uitkomsten van patiënten bij wie BCG had 
gefaald verschilden niet van de rest van de groep. Binnen 24 
maanden had 49% een recidief en ondergingen zes patiënten 
een cystectomie. 
In een patiëntenserie uit 2004 wordt onder andere de 
effectiviteit van hyperthermie plus chemotherapie in TaT1 
hoog risico patiënten beschreven (n=28) waarvan 3 patiënten 
(ook) een carcinoma in situ hadden14. De studie vermeldt 
echter niet of de geïncludeerde patiënten eerder zijn 
behandeld met BCG. 
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Complicaties alle 

groepen 

Uit de meta-analyse van Lammers et al23 blijkt dat als meest 
voorkomende bijwerkingen van HT+CT tijdens de behandeling 
blaasspasmen (22%) en pijn (18% ) worden gerapporteerd. 
Deze wordt niet bij patiënten met alleen CT genoemd. 
Eén dag na de behandeling worden bij 26% van de patiënten 
lagere urinewegsymptomen gerapporteerd als dysurie en 
nocturie, en in 6% hematurie. Deze symptomen waren 
doorgaans mild (CTCAE graad 1) en van voorbijgaande aard. 
Daarnaast kwamen urethrastricturen in ongeveer 4% van de 
patiënten voor, en irritatie van de huid (allergie) in ongeveer 
8%. Cystitis werd door bijna alle patiënten gerapporteerd. 
Symptomen verdwenen doorgaans een paar dagen na de 
sessie.  
Toevoeging van HT aan CT lijkt daarmee gepaard te gaan met 
een lichte toename in bijwerkingen. 

4.b.4. Standpunten en richtlijnen  

 De standpunten van andere kenniscentra en richtlijnen 
betreffende hyperthermie in combinatie met intravesicale 
chemotherapie bij blaaswandcarcinoom zijn weergegeven in 
bijlagen 4 en 5. 

  
Standpunten Er zijn twee relevante standpunten gevonden. NICE heeft in 

2007 een standpunt gepubliceerd9 (bijlage 4) over intravesicale 
hyperthermie plus chemotherapie voor de behandeling van 
niet-spierinvasieve blaaskanker. NICE concludeerde dat het 
beschikbare bewijs beperkt is tot kleine patiënten aantallen 
maar dat er geen specifieke bezwaren vanuit veiligheidsover-
wegingen zijn. Het bewijs over de effectiviteit van de behan-
deling is zeer beperkt en behandel protocollen verschillen 
tussen de studies. De behandeling zou daarom alleen binnen 
het kader van gecontroleerd klinisch onderzoek moeten 
worden toegepast. 
In januari 2011 heeft NICE een herziening overwogen en 
geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn om een 
literatuurupdate en herziening van het eerdere standpunt van 
2007 uit te brengen. 
 
De Amerikaanse verzekeraar CIGNA beschouwt diepe 
hyperthermie bij blaaswandkanker als experimentele 
behandeling in onderzoekssetting waarvan de effectiviteit niet 
in voldoende mate is aangetoond24. 

  
Richtlijnen Er zijn vijf relevante richtlijnen gevonden (bijlage 5). Alleen in 

de Nederlandse en Canadese richtlijnen2,26 wordt behande-ling 
met hyperthermie genoemd. “Behandeling met andere dan de 
geregistreerde middelen, en toepassingscombinaties zoals 
hyperthermie + chemotherapie waarmee nog onvoldoende 
ervaring bestaat en waarvan nog onvoldoende gegevens over 
lange-termijn gebruik bekend zijn, worden niet in deze 
richtlijn besproken. Deze behandelingen dienen uitsluitend in 
onderzoeksverband te worden gebruikt“2. De Canadese 
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richtlijn vermeld dat er pas aanbevelingen gedaan kunnen 
worden over behandeling met HT+CT als er meer studies over 
de effectiviteit zijn gepubliceerd. 

4.b.5. Lopende klinische studies 

Klinische studies Er zijn vier lopende studies gevonden (zie bijlage 6). Eén 
prospectieve observationele studie (n=25) waarvan patiënten 
inclusie nog niet is begonnen, heeft als doel te onderzoeken of 
behandeling met hyperthermie plus chemotherapie gepaard 
gaat met een verhoging van het prostaat specifiek antigen.  
Daarnaast lopen er twee grote RCT’s die beter aansluiten bij 
de specifieke patiëntengroepen betreft indeling in risico.  
In één RCT (n=300) wordt HT+CT vergeleken met BCG voor de 
preventie van tumor recidief van niet-spierinvasieve blaas-
kanker.  
Bij een andere RCT (n=242) bij patiënten met recidieven wordt 
HT+CT vergeleken met BCG en met standaard gebruikelijke 
behandeling. Gebruik van het Synergo apparaat wordt hierbij 
niet vermeld.  
Tevens loopt er een pilot studie (n=18) waarbij HT+CT wordt 
toegepast met een ander (extern) hyperthermie apparaat: BSD 
2000 Hyperthermia System.  

4.b.6. Conclusie  

 Intravesicale hyperthermie in combinatie met chemotherapie 
(HT+CT) is een nieuwe interventie die ingezet zou kunnen 
worden bij de behandeling van niet-spierinvasieve 
blaaswandcarcinomen. De toevoeging van hyperthermie zou 
ertoe leiden dat chemotherapie dieper in de blaaswand 
doordringt en beter in tumorcellen wordt opgenomen. Dit zou 
recidieven beter voorkomen dan conventionele strategieën. 
HT+CT wordt altijd in relatie met transurethrale resectie van de 
tumor (TUR-T) gedaan: na de TUR (adjuvant) of voor de TUR 
(neoadjuvant).  
De standaardbehandeling van niet-spierinvasief 
blaaswandcarcinoom is volgens (inter)nationale richtlijnen 
afhankelijk van risico op progressie en/of recidief. Patiënten 
worden hiertoe ingedeeld in laag, matig of hoog risico. Dit 
rapport bespreekt de behandeling HT+CT bij drie specifieke 
patiëntengroepen: 
Groep 1: patiënten met TaT1 tumoren en matig risico. De 
standaard adjuvante behandeling bestaat uit intravesicale 
chemotherapie met mitomycine C (MMC) of intravesicale 
immuuntherapie (BCG). Groep 2: patiënten met TaT1 tumoren 
en hoog risico. Groep 3: patiënten met Tis. Standaard 
adjuvante behandeling bij patiënten uit groep 2 en 3 bestaat 
uit intravesicale immuuntherapie (BCG).  
Behandeling met HT+CT zou in deze laatste twee groepen een 
alternatief kunnen zijn voor cystectomie bij patiënten die 
onvoldoende hebben gereageerd op BCG, en bij wij weerstand 
bestaat tegen het uitvoeren van een radicale cystectomie of 
deze om een andere reden niet uitvoerbaar is.   
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Resultaten meta-

analyse HT+CT 

vergeleken met CT 

niet vertaalbaar 

naar doelgroepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen conclusie 

effectiviteit 

mogelijk bij 

patiëntengroep 1: 

TaT1 met matig 

risico 

 

Een meta-analyse23 uitgevoerd over data uit vergelijkende 
studies HT+CT met CT als adjuvante behandeling laat een 
significant verschil in risico op recidief zien ten gunste van 
HT+CT. Er konden nog geen conclusies worden getrokken op 
de (primaire) uitkomstmaten recidief-vrije of progressie-vrije 
overleving. Bovendien waren de geïncludeerde studies zeer 
heterogeen van opzet en samenstelling. Patiënten van alle 
risicogroepen waren geïncludeerd, deels voor behandeling met 
recidieven, deels eerder intravesicaal behandeld. Hiermee is 
het niet mogelijk een uitspraak te doen over de effectiviteit in 
specifieke patiëntengroepen.  
Daarnaast valt op te merken dat voor een deel van de 
geïncludeerde patiënten een andere (meer effectieve) 
vergelijkende behandeling dan CT eerste keus is. Dit kan 
mogelijk tot een bias in effect ten gunste van HT+CT hebben 
geleid.   
 
Er zijn geen studies beschikbaar die resultaten vermelden 
specifiek voor patiëntengroep 1. In de RCTs geïncludeerd in 
bovenstaande meta-analyse zijn deels patiënten uit deze groep 
geïncludeerd en deels patiënten met andere risicoprofilering. 
Hier zijn geen aparte behandelarmen voor opgenomen en 
resultaten zijn niet apart voor deze groep vermeld. Uit lange 
termijn follow-up gegevens blijkt een reductie in risico op 
recidieven. Onduidelijk is echter of deze resultaten vertaalbaar 
zijn naar patiëntengroep 1. Tevens is onduidelijk of en hoe 
deze reductie in risico zich vertaalt naar ziekte of progressie-
vrije overleving. 
 
In neoadjuvante setting, wederom in een gemengde 
patiëntengroep, waaronder patiëntengroep 1, lijkt direct na de 
behandeling toevoeging van hyperthermie te leiden tot een 
grotere complete respons. Na twee jaar werd er geen verschil 
in recidieven tussen de groepen gevonden. HT+CT lijkt in deze 
gemengde groep vooral een korte termijn effect te hebben.  

  

Conclusie 

patiëntengroep 2 

en 3: TaT1 hoog 

risico en Tis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen conclusie 

mogelijk BCG-

naïeve patiënten 

Bij deze patiëntengroepen is BCG eerste keuze behandeling. 
Indien BCG faalt of er een contra-indicatie is, is cystectomie de 
eerstekeus behandeling. Dit is een zware belasting van de 
patiënt met grote kans op morbiditeit. Een alternatief zou 
HT+CT zijn. 
Er waren geen direct vergelijkende studies beschikbaar die 
resultaten van deze patiëntengroep beschreven. In bovenge-
noemde vergelijkende studies waren ook patiënten uit groep 2 
opgenomen waarbij HT+CT vergeleken werd met CT. Dit waren 
zowel patiënten waarbij HT+CT als eerste behandeling werd 
uitgevoerd als ook patiënten met recidieven en eerdere 
intravesicale behandelingen. Ook hier werden geen aparte 
resultaten vermeld voor deze patiëntengroep. Daarnaast valt 
op te merken dat voor de hoog risico patiënten die niet eerder 
waren behandeld, vergelijking met BCG geschikter was 
geweest omdat dit standaardbehandeling is.  
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BCG falen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen conclusie 

mogelijk bij 

patiëntengroep 2+3 

na BCG falen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment loopt er een grote klinische studie in deze 
hoog risico patiëntengroepen, waarbij de effectiviteit wordt 
vergeleken van HT+CT met BCG behandeling op primaire 
uitkomstmaten als recidief-vrije overleving en tijd tot complete 
respons en progressie.  
 
Voor patiënten met BCG falen, zou de aangewezen behande-
ling radicale cystectomie zijn. In de literatuur wordt gemeld 
dat randomisatie ten opzichte van cystectomie niet ethisch 
wordt geacht. Vergelijking met resultaten zoals behaald met 
cystectomie is wel mogelijk. Vooral progressie naar spier-
invasieve ziekte leidt tot verslechterde prognose in deze 
patiëntengroepen. Ook uitstel van uitvoeren van radicale 
cystectomie na progressie leidt hier tot een slechtere 
prognose27,28.  
 
Niet-vergelijkende studies, waarbij ook patiënten zijn 
geïncludeerd met BCG falen, geven aanwijzingen dat HT+CT 
een respons teweeg brengt. Analyses tussen de groepen 
met/zonder BCG falen laten verschillende resultaten zien.  
Bij een deel van de studies wordt geen verschil gezien in 
resultaten tussen deze groepen17, 18. Het andere deel laat een 
significant slechtere ziekte- of recidiefvrije overleving zien in 
de groep met BCG falen15, 23. Op te merken valt dat de follow-up 
duur van bijna alle studies te kort was om een conclusie te 
kunnen trekken over progressievrije overleving. In de literatuur 
wordt aangegeven dat deze minimaal 5 jaar dient te zijn voor 
definitieve conclusies betreffende recidieven, progressie en 
overleving23,6. Het is daarmee niet mogelijk een conclusie over 
de effectiviteit te trekken bij hoog risico patiënten na BCG 
falen. 
Op dit moment loopt er een grote gerandomiseerde studie met 
patiënten met BCG falen, waarbij HT+CT wordt vergeleken met 
nog een behandeling BCG of de geldende (chirurgische) 
standaardbehandeling. Ook hier is de primaire uitkomstmaten 
ziektevrije overleving.  
 
In de literatuur wordt melding gemaakt van hoge percentages 
blaaspreservatie na HT+CT. Follow-up duur van deze studies is 
kort. Binnen deze korte follow-up duur wordt nog wel melding 
gemaakt van recidieven en progressie. Er kan niet worden 
uitgesloten dat cystectomie op een later tijdstip nog nood-
zakelijk blijkt te zijn. Door de korte follow-up blijft daarmee 
onduidelijk of de prognose betreffende (ziektevrije) overleving 
van deze patiënten gelijk is vergeleken met patiënten die op 
een eerder tijdstip cystectomie hebben ondergaan.  

  

Conclusie 

effectiviteit 

Het CVZ concludeert dat de behandeling HT+CT vergeleken bij 
alleen CT in zeer heterogene patiëntengroepen een effect 
heeft op tumorrespons en vermindering tot recidieven, maar 
dat er nog onvoldoende evidence op klinisch relevante 
uitkomstmaten is voor de effectiviteit van deze behandeling 
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specifiek voor de verschillende risicogroepen. Een belangrijk 
doel van de behandeling van blaaskanker is het voorkomen 
van recidieven. Daarom moet de follow-up duur van 
(vergelijkende) studies voldoende lang zijn om een effect op 
het optreden van recidieven te kunnen aantonen. Ook dienen 
patiëntengroepen voldoende uniform te zijn om effectiviteit in 
een specifieke groep aan te kunnen tonen en in vergelijking 
met de gebruikelijke behandeling. In BCG refractaire patiënten 
lijkt het grootste voordeel het kunnen uitstellen van een 
cystectomie te zijn.  

4.b.7. Reacties raadpleging externe deskundigen 

 Het CVZ heeft in 2011 voor inhoudelijke consultatie de 
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) benaderd voor 
inhoudelijke raadpleging. De aangedragen commentaren 
zullen zo nodig worden verwerkt in het rapport.  
 
Eerder zijn in 2009 experts op het gebied van blaaskanker en 
hyperthermie gevraagd een conceptrapport te lezen met een 
overzicht van de literatuur tot februari 2009. Deze commen-
taren zijn ook meegenomen bij het samenstellen van dit 
rapport.  

 Algemene commentaren uit 2009: 
 • De huidige ervaringen met hyperthermie plus chemo-

therapie zijn heterogeen, en vooralsnog niet weergegeven 
in publicaties. Het dient aanbeveling hierop te wachten. 

• Twee deskundigen geven aan dat in aanvulling op het 
beschikbare onderzoek, een studie wenselijk is die de 
resultaten bekijkt bij carcinoma in situ en wel in een 
gerandomiseerde setting met en zonder voorbehandeling 
met BCG. 

• Het overgrote merendeel van de events (recidieven en 
progressie) treedt in de eerste twee jaar op en daarom zou 
een follow-up van 24 maanden voldoende zijn. 

  
 Aanvullend werd in 2009 aan de inhoudelijke deskundigen het 

volgende gevraagd: 
 Het overzicht weergegeven in het rapport is voornamelijk 

gebaseerd op een rapport van NICE uit 2007. Op basis van dit 
overzicht concludeerde NICE het volgende: het beschikbare 
bewijs is beperkt tot kleine patiënten aantallen maar er zijn 
geen specifieke bezwaren vanuit veiligheidsoverwegingen.  
Het bewijs over de effectiviteit van de behandeling is zeer 
beperkt en behandel protocollen verschillen tussen de studies. 
De behandeling zou daarom alleen binnen het kader van 
gecon-troleerd klinisch onderzoek moeten worden toegepast.  
a) bent u het eens met de conclusie van NICE? 
b) is de conclusie van NICE vertaalbaar naar de Nederlandse 
situatie? Zijn er nog speciale aspecten waar in Nederland 
rekening mee moet worden gehouden? 
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De volgende reacties waren daarop ontvangen: 
 • Hyperthermie plus chemotherapie is van belang voor een 

kleine en goed gedefinieerde patiëntengroep van patiënten 
met recidiverende carcinoma in situ dan wel frequent 
recidiverende niet-invasieve polypeuze blaastumoren.  
Het rapport/standpunt van NICE is ook vertaalbaar naar de 
Nederlandse situatie. Het is van groot belang dat de waarde 
van de methode goed geëvalueerd wordt op basis van 
prospectief klinische registratie. 

 • Het aantal patiënten is en blijft beperkt. Het gaan om 
specifieke patiënten groepen en de behandeling is relatief 
duur dus wordt weinig toegepast. Tenslotte is de firma 
klein en zal nooit geld genoeg hebben (vele tientallen 
miljoenen) voor een grote trial. Er is sprake van een soort 
vicieuze cirkel: kleine firma, weinig geld, weinig patiënten 
op weinig locaties, dus weinig resultaten, dus geen 
“erkenning”, dus weinig uitbreiding, dus kleine firma etc. 
etc. Ondanks deze beperkingen heeft de FDAi een unaniem 
positief advies uitgebracht in juni 2008 met wel het verzoek 
prospectief te registreren.  

 • Er geldt inderdaad nog steeds dat er beperkte ervaring is 
met kleine aantallen patiënten en korte follow-up. 
Gerandomiseerde studies zouden de doorslag moeten 
geven. De conclusies van het NICE rapport wordt ook 
ondersteund in een review door Witjes en Hendricksen (Eur 
Urol 2008;53:45-52) "Despite promising initial results, 
obviously long-term follow-up is awaited".  
Wat specifiek is voor Nederland is dat hyperthermie voor 
een aantal andere indicaties wel standaard behandeling is, 
dat is in Groot-Brittannië niet zo. 

 • Tot op heden zijn er hoopvolle resultaten, maar wachten op 
de lange termijndata van de RCT is onontkoombaar om de 
effectiviteit werkelijk te kunnen bepalen. Desalniettemin is 
een aparte DBC op zijn plaats. De behandelingen moeten 
beperkt blijven tot er meer duidelijkheid is over de waarde. 

4.b.8. Conclusie stand van de wetenschap en praktijk 

 Voor elke afzonderlijk besproken subgroep geldt, dat er 
onvoldoende vergelijkende gegevens zijn, om een 
betrouwbare uitspraak te doen over de effectiviteit van 
hyperthermie plus chemotherapie . 
De toevoeging van hyperthermie aan blaasspoeling met 
chemotherapie bij patiënten met oppervlakkig blaascarcinoom 
van matig of hoog risico is daarmee niet volgens de stand van 
wetenschap en praktijk.  

  
 

                                                     
i De FDA is de Amerikaanse ‘Food and drug administration’. De FDA heeft 28 juni 2008 unaniem 
een positief advies gegeven over de toelating van Synergo op de Amerikaanse markt. Dit betekent 
echter niet dat de behandeling ook vergoed wordt. Hierover gaan andere instanties zoals 
Medicare and Medicaid en, AETNA. Deze hebben tot op heden nog geen uitspraak gedaan over de 
behandeling met Synergo. 
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5. Conclusie CVZ 

5.a. Geen te verzekeren prestatie 

  
Niet conform stand 

van de wetenschap 

en praktijk 

Het CVZ concludeert dat toepassing van intravesicale hyper-
thermie in combinatie met chemotherapie bij de behandeling 
van het blaaswandcarcinoom niet conform stand van weten-
schap en praktijk is.  

  
Geen te verzekeren 

prestatie 

 

 

Toetsing overige 

pakketcriteria 

overbodig 

Aangezien gebruik van intravesicale hyperthermie in com-
binatie met chemotherapie daarmee niet tot de te verzekerde 
prestaties behoort, eindigt de beoordeling hier. Toetsing aan 
de overige pakketcriteria noodzakelijkheid, kosteneffectiviteit 
en uitvoerbaarheid heeft hiermee geen invloed op de beoor-
deling of intravesicale hyperthermie in combinatie met chemo-
therapie behoort tot de te verzekeren prestaties. Om deze 
reden zijn deze niet in kaart gebracht. 
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Bijlage 1: Doorzochte databases en websites van organisaties 
 
Database URL 
Medline via Pubmed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?holding=inlcv

zlib 
Embase Drugs and 
Pharmacology 

http://web5s.silverplatter.com/webspirs/start.ws 

Cochrane library http://www3.interscience.wiley.com/cgi-
bin/mrwhome/106568753/HOME?CRETRY=1&SRETRY=0 

DARE http://www.york.ac.uk/inst/crd/crddatabases.htm#DARE 
TRIP-database http://www.tripdatabase.com 
INAHTA http://www.inahta.org/ 
  
Instantie URL 
AETNA http://www.aetna.com/cpb/cpb_alpha.html 
CBO http://www.cbo.nl/home_html 
Centers for Medicare 
and Medicaid 
Services 

http://www.cms.hhs.gov/center/coverage.asp 

CIGNA http://www.cigna.com/customer_care/healthcare_profes
sional/coverage_positions/index.html 

DIMDI http://www.dimdi.de/dynamic/de/hta/db/index.htm 
FDA http://www.fda.gov/ 
G-BA http://www.g-ba.de/informationen/ 
Gezondheidsraad http://www.gr.nl/index.php 
IQWIG http://www.iqwig.de/ 
National Guideline 
Clearinghouse 

http://www.guideline.gov/ 

NICE http://www.nice.org.uk/ 
OHTAC http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program

/mas/mas_mn.html 
Regence Group http://www.regence.com/trgmedpol/medicine/index.ht

ml 
  
Lopende klinische 
studies 

URL 

Clinical trials http://clinicaltrials.gov/ct/gui/c/w2b?JServSessionIdcs_c
urrent=a5j9yzk86e 

  
 
  



 

Uitspraken www.cvz.nl – 29004822 (2011072416) 
 

26

Bijlage 2: Literatuursearch effectiviteit 
 
 
• Searchdatum: 23-03-2011 
• Databases/websites: Medline (Pubmed), Cochrane 
• Zoektermen :  

o Medline: (mitomycin OR BCG OR bacillus Calmette) AND (hypertherm* OR thermotherapy 
OR thermochemotherapy OR thermo-chemotherapy) AND (bladder AND (cancer OR 
neoplasm*) 

 
Referentie Geïncludeerd Reden van 

exclusie 
Systematische reviews/ Meta-analyse 
Lammers RJM, Witjes JA, Inman BA, et al. The Role of a Combined 
Regimen With Intravesical Chemotherapy and Hyperthermia in the 
Management of Non-muscle-invasive Bladder Cancer: A Systematic 
Review. Eur Urol 2011. In Press 

x  

Klinische studies/ RCT’s 
Colombo R, Salonia A, Leib Z, et al. Long-term outcomes of a 
randomized controlled trial comparing thermochemotherapy with 
mitomycin-C alone as adjuvant treatment for non-muscle-invasive 
bladder cancer (NMIBC). BJU Int 2011; 107: 912-8. 

x  

Colombo R, Da Pozzo LF, Salonia A, et al. Multicentric study comparing 
intravesical chemotherapy alone and with local microwave hyperthermia 
for prophylaxis of recurrence of superficial transitional cell carcinoma. J 
Clin Oncol 2003; 21(23): 4270-6. 

x  

Colombo R, Da Pozzo LF, Lev A, et al. Neoadjuvant combined 
microwave induced local hyperthermia and topical chemotherapy 
versus chemotherapy alone for superficial bladder cancer. J Urol 1996; 
155(4): 1227-32. 

x  

Klinische studies/ vergelijkend 
Colombo R, Brausi M, Da Pozzo L, et al. Thermo-chemotherapy and 
electromotive drug administration of mitomycin C in superficial bladder 
cancer eradication. a pilot study on marker lesion. Eur Urol 2001; 39(1): 
95-100. 

x  

Klinische studies/ overig 
Witjes JA, Hendricksen K, Gofrit O, et al. Intravesical hyperthermia and 
mitomycin-C for carcinoma in situ of the urinary bladder: experience of 
the European Synergo working party. World J Urol 2009; 27(3): 319-24. 

x  

Halachmi S, Moskovitz B, Maffezzini M, et al. Intravesical mitomycin C 
combined with hyperthermia for patients with T1G3 transitional cell 
carcinoma of the bladder. Urol Oncol 2009; Apr 21 

x  

Nativ O, Witjes JA, Hendricksen K, et al. Combined thermo-
chemotherapy for recurrent bladder cancer after bacillus Calmette-
Guerin. J Urol. 2009;182(4):1313-7. 

X  

van der Heijden AG, Hulsbergen-Van de Kaa C, Witjes JA. The influence 
of thermo-chemotherapy on bladder tumours: an immunohistochemical 
analysis. World J Urol 2007; 25(3): 303-8 

 Geen klinische 
uitkomstmaten 

Moskovitz B, Meyer G, Kravtzov A, et al. Thermo-chemotherapy for 
intermediate or high-risk recurrent superficial bladder cancer patients. 
Ann Oncol 2005; 16(4): 585-9. 

 Grotere studies 
geïncludeerd 

van der Heijden AG, Kiemeney LA, Gofrit ON, et al. Preliminary 
European results of local microwave hyperthermia and chemotherapy 
treatment in intermediate or high risk superficial transitional cell 
carcinoma of the bladder. Eur Urol 2004; 46(1): 65-71. 

x  

Gofrit ON, Shapiro A, Pode D, et al. Combined local bladder 
hyperthermia and intravesical chemotherapy for the treatment of high-
grade superficial bladder cancer. Urology 2004; 63(3): 466-71. 

x  

Paroni R, Salonia A, Lev A, et al. Effect of local hyperthermia of the 
bladder on mitomycin C pharmacokinetics during intravesical 
chemotherapy for the treatment of superficial transitional cell 
carcinoma. Br J Clin Pharmacol 2001; 52(3): 273-8. 

 Geen klinische 
uitkomstmaten 

Colombo R, Da Pozzo LF, Lev A, et al. Local microwave hyperthermia 
and intravesical chemotherapy as bladder sparing treatment for select 
multifocal and unresectable superficial bladder tumors. J Urol 1998; 
159(3): 783-7. 

x  

Colombo R, Lev A, Da Pozzo LF, et al. A new approach using local 
combined microwave hyperthermia and chemotherapy in superficial 
transitional bladder carcinoma treatment. J Urol 1995; 153(3 Pt 2): 959-
63 

x  
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Bijlage 3: Kenmerken en resultaten van studies 
 
Abbreviations: BCG, Bacillus Calmette-Guérin vaccine; CIS: carcinoma in situ; HT: hyperthermia; MMC: mitomycin C; SD: standard deviation; TCC: transitional cell carcinoma; 
TUR: transurethral resection of the bladder; AE: adverse effects; FU: follow-up 
 
Study details 

 
Key efficacy findings 

 
Key safety findings 

 
Comments 

 
Level of 
evidence 

Lammers R et al (2011)23 
 
Systematic review 
Articles included: 
All peer-reviewed literature on 
chemohyperthermia published between 
1990 and January 2011, supplemented 
with data of ongoing studies (3) and 
unpublished work (4). 
 
Primary end point: time to recurrence 
Secondary end points: time to 
progression, bladder preservation rate, 
adverse effects 
 
Conflict of interest: one of the authors is 
an investigator at the Synergo 
manufacturing company 

 

HT+MMC vs MMC: 
Meta-analysis performed on 4 studies  
(Colombo et al 1996, 2001, 2003, 2011) 
Overall risk ratio 0,410 (95% CI 0,290-
0,579) 
Indicative of 59% less recurrence with 
HT+MMC than MMC alone.  
 
HT+MMC after intravesical treatment 
failure: 
No meta-analysis performed due to 
heterogeneity between studies. 
Inconclusive results on differences in 
response rates of pts with and without 
prior failed intravesical therapy (BCG or 
MMC).  
 
HT+MMC as bladder sparing therapy 
meta-analysis on all studies: 
Radical cystectomy performed in 10,3% 
Bladder preservation rate 87,6%. 
However, due to differences in FU and pt 
characteristics comparison with MMC is 
difficult. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Common adverse effects: 
During treatment: 
Bladder spasms (21,6%), pain (17,5%) 
 
1 day after treatment: 
Storage LUTS (frequency, dysuria, urgency, 
nocturia) (25,6%), hematuria (6%). 
All were mild (CTCAE grade 1) and mostly 
transient. 
Severe cystitis mentioned in one study. 
 
Less common adverse effects:  
Nonspecific rash (7,5%), urethral strictures 
(3,5%) 
Posterial wall thermal reaction (PWTR) was 
seen in 40% of all pts, but was not 
associated with symptoms. 
 
HT+MMC appears to cause more 
symptoms than MMC alone. AEs appeared 
mild and were mostly transient.  
 

Half of the included data 
constitutes of non-peer 
reviewed material.  
 
All comparative studies were 
performed by the same 
research group. Pooled 
results were derived from 
heterogene pt groups, 
different MMC regimes, 
different FU duration.  
 
Follow-up duration of the 
majority of studies was 
considered insufficient. It is 
stated that follow-up time of 
at least 5 years is needed for 
more reliable conclusions on 
recurrence, progression and 
survival.  
 
No conclusions on efficacy 
of HT+MMC (time to 
recurrence or progression) 
could be drawn due to a 
limited number of 
randomized studies, study 
heterogeneity, pt 
heterogeneity, short follow-
up time.  
  

Based on 
level B 
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Abbreviations: BCG, Bacillus Calmette-Guérin vaccine; CIS: carcinoma in situ; HT: hyperthermia; MMC: mitomycin C; SD: standard deviation; TCC: transitional cell carcinoma; 
TUR: transurethral resection of the bladder; AE: adverse effects; FU: follow-up 
 
Study details 

 
Key efficacy findings 

 
Key safety findings 

 
Comments 

 
Level of 
evidence 

Colombo R et al (2011)16  
 
Randomized controlled trial; long term 
follow-up of Colombo et al (2003)10 
 
Italy and Israel 
Study period 1994-1999 
 
Patients included:  
Intermediate and high-risk disease (Ta–
T1, G1–G2, multifocal, primary or 
recurrent) or high-risk disease (T1, G3 
and CIS in association with papillary 
tumours). Patients had already had 
complete TUR, confirmed by cystoscopy, 
biopsy and cytology.  
Patients excluded:  
Patients with low-risk disease (Ta, G1, 
single, primary cancer), residual tumours 
after TUR, pre-treatment with systemic 
chemotherapy or radiotherapy within 
past 3 months, TCC of prostatic urethra, 
allergy to MMC, large benign prostatic 
hyperplasia, residual urine > 100 ml 
after voiding, bladder capacity < 150 ml 
or neurogenic hypotonic bladder. 
 
Technique:  
Adjuvant treatment, 20–40 days after 
complete TUR  
MMC dose: 20 mg in 50 ml water, replaced 
after 30 minutes; Synergo device used; 
placement of device assessed by ultrasound; 
session duration: 40–60 minutes; treatment 
regimen: induction cycle of 8 treatments, 1 

HT + MMC (n = 35): 
Recurrence: 14/35 (40 %)  
Median FU: 
tumour free pat: 91 months 
to recurrence: 29 months 
Disease free survival 60.0 % 
Bladder preservation rate, 10-yr KM 
estimated: 86.1% 
Death: 6 patients 
----------------------------------------------- 
MMC alone (n = 40): 
Recurrence 32/40 (80%) 
Median FU: 
tumour free pat: 87 months 
to recurrence: 10 months 
Disease free survival: 20.0 % 
Bladder preservation rate, 10-yr KM 
estimated: 78.9 % 
Death: 9 patients 
 
Disease free survival difference 
statistical significant (p = 0.001) in 
favour of HT + MMC 
 
Bladder preservation rate difference was 
not statistical significant (p = 0.129) 
 
Death rate difference was not statistical 
significant. No disease specific mortality 
established 

Safety findings in this study during the 
first 24 months FU term are reported 
earlier (see Colombo 2003). No additional 
safety findings were reported over the 
long term apart from the notion that no 
additional treatment-related toxicity was 
evident in this study. 
 

Long term follow up of 
75/83 patients randomized 
in an earlier study (ref 
Colombo 2003). 
1/41 MMT alone group 
withdrawn due to allergy. 
7/42 withdrawn from 
HT+MMT group for various 
reasons. This constitutes a 
potential bias. 
 
The small number of 
patients is a limitation. 
Nevertheless, the Kaplan-
Meier curve disease free 
survival proved significant in 
favour of HT + MMC, even 
with inclusion of the 8 
withdrawn patients rated as 
“worst case” for the 
HT+MMC case. So intention-
to-treat analysis revealed 
that the significant 
advantages of HT+MMT was 
not influenced by this 
potential bias. 
 
An important statement of 
the authors is their 
explanation of the limited 
number of patients. The 
inclusion of patients was 
prematurely stopped by the 
original study’s monitoring 
committee, apparently 

B 
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Abbreviations: BCG, Bacillus Calmette-Guérin vaccine; CIS: carcinoma in situ; HT: hyperthermia; MMC: mitomycin C; SD: standard deviation; TCC: transitional cell carcinoma; 
TUR: transurethral resection of the bladder; AE: adverse effects; FU: follow-up 
 
Study details 

 
Key efficacy findings 

 
Key safety findings 

 
Comments 

 
Level of 
evidence 

per week, followed by maintenance cycle of 
4 treatments, 1 per month.  
 
Follow up: 75/83 completed FU. 
Median FU 90 months  
 
Conflict of interest: none declared. 
 

because they deemed the 
superiority of HT + CT 
sufficiently proven in an 
early stage of evaluation. 
 

Colombo R et al (2003)10Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd.
 

 
Randomised controlled trial  
 
Italy and Israel  
Study period: 1994–1999  
 
HT + MMC: n = 42  
83% men, 41% over 65 years of age  
MMC alone: n = 41  
83% men, 61% over 65 years of age  
 
Patients included:  
Intermediate and high-risk disease (Ta–
T1, G1–G2, multifocal, primary or 
recurrent) or high-risk disease (T1, G3 
and CIS in association with papillary 
tumours). Patients had already had 
complete TUR, confirmed by cystoscopy, 
biopsy and cytology.  
 
Patients excluded:  
Patients with low-risk disease (Ta, G1, 
single, primary cancer), residual tumours 
after TUR, pre-treatment with systemic 
chemotherapy or radiotherapy within 

Recurrence within 24 months  
 
HT + MMC: 6/42 (14.3%)  
MMC alone: 23/41 (56.1%)  
 
Recurrence was significantly more 
frequent and earlier among patients who 
received MMC alone (p = 0.0002).  
 
Hazard ratio for recurrence among 
patients receiving MMC alone vs patients 
receiving HT + MMC:  
4.8 (95% confidence interval 2.0 to 
11.9), i.e. risk of recurrence was 4.8 
times higher in the MMC alone group 
compared with the HT + MMC group.  

 
* p < 0.001between treatment groups 
 
Pain occurred only during heating, and 
resolved after each treatment. In the HT + 
MMC group; 3 patients (7.1%) said the pain 
was severe. 
 

Some or all of the patients 
who received HT + MMC may 
have also been included in 
the case series by Van der 
Heijden et al (2004). 
 
The percentages given in the 
paper for frequency of 
recurrence do not 
correspond with the 
absolute numbers given. 
Therefore the figures 
presented here are the 
analyst’s own calculations 
based on the numbers given 
in the paper.  
 
The authors note that some 
studies assessing MMC 
alone use double the dose of 
MMC that is used here, and 
so the dose in this study 
may have been suboptimal.  
No significant difference in 
demographic or baseline 
tumour characteristics was 
found between treatment 

B 
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Abbreviations: BCG, Bacillus Calmette-Guérin vaccine; CIS: carcinoma in situ; HT: hyperthermia; MMC: mitomycin C; SD: standard deviation; TCC: transitional cell carcinoma; 
TUR: transurethral resection of the bladder; AE: adverse effects; FU: follow-up 
 
Study details 

 
Key efficacy findings 

 
Key safety findings 

 
Comments 

 
Level of 
evidence 

past 3 months, TCC of prostatic urethra, 
allergy to MMC, large benign prostatic 
hyperplasia, residual urine > 100 ml 
after voiding, bladder capacity < 150 ml 
or neurogenic hypotonic bladder 
 
Technique:  
Adjuvant treatment, 20–40 days after 
complete TUR  
MMC dose: 20 mg in 50 ml water, 
replaced after 30 minutes; Synergo 
device used; placement of device 
assessed by ultrasound; session 
duration: 40–60 minutes; treatment 
regimen: induction cycle of 8 
treatments, 1 per week, followed by 
maintenance cycle of 4 treatments, 1 per 
month.  
 
Follow-up: minimum 24 months  
Conflict of interest: none stated 

Thermal reaction resolved in a few days in 
most patients but lasted for 3 months in 
one case (healed spontaneously). 
 
Other clinical complications 
There was one case of reduced bladder 
capacity with urge incontinence in the HT 
+ MMC group. 
 
Voiding patterns 
No change was found in residual urine or 
uroflowmetry after treatment.  
 
Symptom questionnaire  
Same method as for Colombo 1996.

 

Minimum possible score is 7 and 
maximum is 24.  
 

 
Statistical significance was not stated.  
 

groups.  
 
Of 83 patients, 8 did not 
complete the study (4 
withdrew and 4 did not 
comply with protocol), but 
outcomes are presented for 
all patients.  
 
The study statistician 
assessed sample size 
adequately.  
 
The method of 
randomisation was well 
described and adequate. 
 

Colombo R (1996)11  
 
Randomised controlled trial  
Italy  
Study period: 1989–1993  
 
HT + MMC: n = 29  

Tumour response was evaluated 7–10 
days after the last session using 
cytoscopy and hot and cold biopsies. 
Complete response was defined as no 
residual viable tumour cells after 
treatment in any specimen obtained by 
biopsy. Partial response was defined as 

Patient-reported symptoms  
HT + MMC group  
All patients reported a cystitis syndrome 
immediately after each session, which 
lasted for 1–2 days. 21/29 (72.4%) had 
mild or moderate urgency and nocturia. 
During the procedure, patients reported 

The methods of patient 
selection and randomisation 
were not described.  
17 patients in this study also 
participated in the Gofrit 
(2004) study included in this 
overview.  

B 
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Abbreviations: BCG, Bacillus Calmette-Guérin vaccine; CIS: carcinoma in situ; HT: hyperthermia; MMC: mitomycin C; SD: standard deviation; TCC: transitional cell carcinoma; 
TUR: transurethral resection of the bladder; AE: adverse effects; FU: follow-up 
 
Study details 

 
Key efficacy findings 

 
Key safety findings 

 
Comments 

 
Level of 
evidence 

MMC alone: n = 23  
(5% men, mean age 64 years (range 44–
81)  
 
Patients included:  
84% had a recurrent tumour and had 
received chemotherapy or BCG 
previously.  
 
Technique:  
Neoadjuvant treatment: 6–8 sessions 
over a maximum of 6 weeks; session 
duration 60 minutes; MMC dose: 40 mg 
in 50 ml water, replaced halfway through 
session; Synergo device used; ‘medium 
temperature range’: 42.5–46°C.  
 
Follow-up:  
mean 38 months for HT + MMC, 36 
months for MMC alone  
 
Conflict of interest: none stated 

overall decrease of initial tumours by 
more than 50%, determined 
endoscopically, and overall necrosis 
noted in more than 50% of the neoplastic 
tissue on hot biopsy.  
 
Complete response  
HT + MMC: 19/29 (66%)  
MMC alone: 5/23 (22%)  
p < 0.001  
 
Partial response  
HT + MMC: 10/29 (34%)  
MMC alone: 6/23 (26%)  
(Test for significance not reported).  
 
Recurrence during follow-up  
HT + MMC: 8/29 (28%)  
MMC alone 9/23 (39%)  
(no significant difference between 
groups) 
 

urge but not urethral burning.  
Maximum flow rate improved by 3.4 ml/s 
at 1 month post-treatment and 4.5 ml/s at 
3 months post-treatment, compared with 
before treatment.  
For 2 patients (6.9%) treatment was 
terminated after 5 and 6 sessions 
respectively (reason not stated).  
 
MMC alone group  
Most patients reported mild urgency and 
urethral burning.There were ‘only minimal 
changes’ in flow rate 1 and 3 months after 
treatment.  
 
Symptoms questionnaire  
The questionnaire used a score of 1–4 
(best to worst) for daytime frequency, 
nocturia and dysuria and 1–3 (best to 
worst) for urgency, haematuria, 
urethrorrhagia and urethral pain. Scores 
for each symptom were added, and a 
mean calculated for all patients. The best 
possible score is 7 and the worst is 24. 

 
There was no significant difference 
between treatment groups in mean 

 
Randomisation method was not 
stated.  
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Abbreviations: BCG, Bacillus Calmette-Guérin vaccine; CIS: carcinoma in situ; HT: hyperthermia; MMC: mitomycin C; SD: standard deviation; TCC: transitional cell carcinoma; 
TUR: transurethral resection of the bladder; AE: adverse effects; FU: follow-up 
 
Study details 

 
Key efficacy findings 

 
Key safety findings 

 
Comments 

 
Level of 
evidence 

questionnaire scores.  
 
Systemic or major side effects  
None were reported (including no cases of 
 

Colombo R et al (2001)12  
 
Non-randomised controlled trial  
Italy  
Study period: 1996–1998  
 
HT + MMC: n = 29  
MMC alone: n = 36  
(age and sex not stated)  
Patients included:  
Superficial (Ta–T1), low grade (G1–G2), 
recurrent, single, small (< 2 cm) bladder 
tumours, not previously treated with 
MMC  
 
Technique:  
Neoadjuvant treatment:  
MMC dose: 40 mg in 50 ml saline; 
Synergo device used; mean temperature 
42.5°C; session duration at least 60 
minutes; treatment regimen: 4 sessions, 
1 per week  
Follow-up: 7–10 days after last 
treatment (when TUR is performed)  
Conflict of interest: none stated 

Complete tumour response  
Complete response was defined as no 
macroscopic evidence of disease, 
negative cytology and negative histology 
in TUR specimens.  
HT + MMC: 19/29 (66.0%)  
MMC alone: 10/36 (27.8%)  
(No p values reported) 
 

Symptoms questionnaire  
[Same method as for Colombo 1996.]

 

Minimum possible score is 7 and 
maximum is 24.] 
 

 
 
There were no significant differences 
between the treatment groups (p value not 
stated).  
“Most patients complained about a cystitis 
syndrome. Local side effects related to 
thermochemotherapy were mainly 
described as urgency and nocturia. 
inflammatory symptoms disappeared 
almost completely within a few days after 
the last session in all patient groups”. 

Pilot study 
 
The method of patient 
selection was not described. 

B 

Nativ O et al (2009)19 
 
Case series, retrospective  
 
Israel, Netherlands, Italy 

105/111 pts available for analysis.  
Median FU 16 months in the group as a 
whole, 21 months (2-74) in the tumour-
free cases. 
1 year: 85% recurrence free, 2 years: 56% 

Adverse events stratified by common 
toxicity/criteria severity  
 

Radical cystectomy is the 
gold standard therapy in 
patients with BCG-failure. 
The question is, whether 
HT+MMC can prevent the 

C 
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Abbreviations: BCG, Bacillus Calmette-Guérin vaccine; CIS: carcinoma in situ; HT: hyperthermia; MMC: mitomycin C; SD: standard deviation; TCC: transitional cell carcinoma; 
TUR: transurethral resection of the bladder; AE: adverse effects; FU: follow-up 
 
Study details 

 
Key efficacy findings 

 
Key safety findings 

 
Comments 

 
Level of 
evidence 

 
Period: 2001 – 2008 
 
N = 111: 87 males and 24 females, age 
35 – 97, mean 68 years. Papillary 
urothelial cell carcinoma NMIBC, 
recurrence after one or more BCG-
treatments, having underwent no 
bladder resection but complete tumour 
resection. Stage: 26% stage T1, 74% Ta . 
Tumor grade: G1 39%, G237%, G3 24%. 
Average number of previous tumour 
episodes: 5.3 
Exclusion criteria: CIS, urethral stricture, 
small bladder capacity, bladder wall 
diverticulum, non-pure urothelial cell 
carcinoma, extravesical disease, 
refractory urinary tract infection. 
 
Technique: outpatient, weekly, 6 weeks, 
6 maintenance sessions at 4–6-week 
intervals. 
Sessions of two successive 30-minute 
cycles of 20 mg Mitomycin-C (MMC), 
bladder wall HT temp. 42C +/-2 . 
Cystoscopy and urine cytology after 
completion of induction treatment and 
every 3 months thereafter. 
 
Follow up: 2 years. 
 
Conflict of interest: one of the authors 
had received a honorarium from the 
Synergo-manufacturers Not stated in this 
article but in Witjes et al (2009)17. 

recurrence free. Average time to 
recurrence: 16 months. 
 
Analysis of four groups: BCG refractory, 
BCG resistant, BCG relapse and BCG 
intolerant. No statistical significant 
differences in outcome between the four 
groups. Between BCG refractory cases 
and the rest: slightly worse outcome for 
this group (56% recurrence vs 44%, 
p=0.06). 
 
Non-completion of maintenance 
treatment (<10 treatments) resulted in 
significant higher recurrence rate at 2 
years than completed treatment (61% vs 
39%, p=0.01). 

Adverse 
Event 

% 
Grad
e 1  

% 
Grade 
2  

% Grade
3  

Total % 

Spasm  17.1 10.8  2.7  30.6 
Pain 18.9  5.4  2.7  27.0 
Hematur
ia 

9.9  5.4  3.6   18.9 

Dysuria  9.9  3.6   2.7  16.2 
Transien
t 
incontin
ence  

9.0 0.9 0.0  9.9 

Allergy 3.6 0.9 3.6  8.1 
Nocturia 1.8  3.6   2.7  8.1 

 
Urethral 
stenosis  

1.8  0.9  0.0  2
.
7 

Urethral 
stricture 

1.8  0.9  0.0 2.7 

Urinary 
tract 
infection 

0.9  0.9  0.0  1.8 

Any  25.2 11.7  8.1  45.0  
 
 
 
 
 

necessity of cystectomy and 
leave the patient with a 
sufficient functional bladder. 
In this study only part of the 
patients have a chance to 
reach that goal. As there is 
no comparative element in 
this study, the results are 
inconclusive. Apart from 
that, the results leave open 
the question whether the 
BCG failed patient is better 
off with HT+MMC or 
cystectomy and orthotopic 
bladder substitution. There 
is a quasi dose-response 
relationship, as complete 
treatment is better than 
incomplete treatment.  
 
As a whole, this study adds 
only little weight to the body 
of evidence.  
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Abbreviations: BCG, Bacillus Calmette-Guérin vaccine; CIS: carcinoma in situ; HT: hyperthermia; MMC: mitomycin C; SD: standard deviation; TCC: transitional cell carcinoma; 
TUR: transurethral resection of the bladder; AE: adverse effects; FU: follow-up 
 
Study details 

 
Key efficacy findings 

 
Key safety findings 

 
Comments 

 
Level of 
evidence 

 
Witjes et al (2009)17  
 
Case series, retrospective  
Israel, Italy, Germany, Switzerland, 
Austria and the Netherlands period: 
1997-2005  
 
n = 51  
Mean age 69,9 years (range 50–87), 17% 
female 
 
Patients included:  
histologically confirmed carcinoma in 
situ, WHO performance status of 0–2,life 
expectancy of more than 24 months. 
 A proportion had previously BCG 
treatment (66%). On an average, the 
patients had 3.2 previous TUR 
procedures (1–8). 
 
Technique:  
Treatment with HT + MMC after TUR; 
MMC dose 2X20 mg in 50 ml water; 
Synergo device used; mean temperature 
42±2°C; weekly for 6 weeks, followed by 
six maintenance instillations (one 
instillation every 6 weeks). Patients 
whose concomitant papillary tumours 
were not or could not be completely 
resected, or patients with wide areas of 
CIS, were treated with a higher dose of 
MMC (twice 40 mg, a total of 80 mg in 1 
h), weekly for 8 weeks (ablative 
schedule), followed by six maintenance 

Response 
45/49 (92%) had a complete biopsy and 
cytology proven disappearance of CIS at 
3 months. 
There was also no diVerence in response 
between patients who were of were not 
BCG failures, irrespective of the type of 
BCG failure (BCG resistant or early or late 
BCG failures, P = 0.63, data not shown). 
 
Recurrence 
22/45 (49%) had a recurrence. Five of 
the patients had a cystectomy because 
of recurrent T1 (n = 1) or >T1 (n = 4) 
tumor, after, respectively, 11 and, 12 
and 13 and, 18 months. One patient had 
a cystectomy due to a contracted 
bladder, but he was tumour 
free. The other 17 patients recurred with 
pure CIS (n = 5), T1 + CIS (n = 1), Ta + 
CIS (n = 2), pT1 (n = 3), pTa (n = 5) 
and pTx (n = 1). These patients were 
treated conservatively. 
 

Side effects had virtually no influence on 
the treatment plan: as mentioned above, 
one patient stopped treatment due to 
hematuria, one treatment session was 
delayed for 1 week and one session was 
shortened. 
 
Session related adverse events (%per 
session): 
Pain: 12,7% 
Bladder spasm: 13,1% 
Dysuria: 6,2% 
Hematuria: 3,0% 
Difficult catheter insertion: 0,2% 
Urge/incontinence during treatment: 0,4% 
Frequency/urge 1,6% 
Nocturia: 2,2% 

Of the 34 patients previously 
treated with BCG, 17 were 
BCG refractory, 2 BCG 
intolerant and 15 patients 
relapsed (3 patients 
within 12 months, 6 patients 
between 12 and 24 months, 
and 6 patients after 24 
months). 
 
Two patients dropped out 
during initial treatment (1 
patient with hematuria after 
the second treatment, and 
one patient with a false 
route after the fourth 
treatment) and did not 
receive the initial six 
instillations. These two 
patients were not considered 
for efficacy. 
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Abbreviations: BCG, Bacillus Calmette-Guérin vaccine; CIS: carcinoma in situ; HT: hyperthermia; MMC: mitomycin C; SD: standard deviation; TCC: transitional cell carcinoma; 
TUR: transurethral resection of the bladder; AE: adverse effects; FU: follow-up 
 
Study details 

 
Key efficacy findings 

 
Key safety findings 

 
Comments 

 
Level of 
evidence 

instillations of twice 20 mg MMC (one 
instillation every 6 weeks). 
 
Follow-up: 24 months, mean follow-up 
time of tumour free patients was 27 
months (median 22, range 3-77 
months). 
 
Conflict of interest: One of the authors 
has received a honorarium of the 
Synergo manufacturer 
 
Halachmi et al (2009)18  
 
Case series  
Multicenter (7 centers): Italy and Israel 
Study period: not stated  
 
n = 56  
Mean age 68 years (range 35–91), 18% 
female 
 
Patients included:  
T1G3, recurrent (57%) or primary (43%) 
tumours. A proportion had previously 
had chemotherapy (11%) or BCG 
treatment (34%).  
 
Technique:  
Adjuvant treatment with HT + MMC 
after TUR; MMC dose 40 mg; Synergo 
device used; mean temperature 42±2°C; 
session duration: 60 minutes; 
prophylactic treatment was given once 
weekly on an outpatient basis for 6 

Tumour Recurrence: 
3/51 at 3 months (6%) 
Overall: 17/51 (33%) 
Median time to recurrence was 9 months 
(Average 11, range 2-31 months) 
following treatment initiation. 
Kaplan-Meier estimated recurrence rate 
for the entire group: 42.9% at 2 years 
and 51.0% at 4 years. Kaplan Meier 
estimated probability of recurrence for 
those who failed previous intravesical 
therapy (n=24) was 50.7% at 2 years. 
 
Tumor Progressions 
Four patients (4/51, 7.9%) showed 
progression to muscle invasive disease. 
2 died en 2 underwent cystectomy. 
 
Patient's out come 
Bladder preservation rate was 88%.  
Disease-specific mortality was reported 
for 1 patient (1/51, 2%) who refused 
cystectomy. 

Drop out 
Five patients (~9%) dropped out from 
treatment due to the following adverse 
events: one each for moderate allergic 
reaction treated successfully 
conservatively, hematuria, urge 
incontinence, LUTS, and pain. 
 
Cystectomy 
one patient (~2.0%) underwent cystectomy 
for severe LUTS after treatment cessation 
despite being tumour free. 
 
Mild adverse events 
6 patients (11.8%) experienced mild 
transient skin allergic reaction following 
treatment and 1 patient (~2.0%) diagnosed 
with urethral stricture.  
Mild adverse events during treatment 
 (Common Toxicity Criteria grade 1): 
bladder spasms (23.8%), Dysuria (12.1%), 
pain (10.9%) hematuria (2%) and 
incontinence (1.6%). All symptoms 

All drop outs were referred 
to other forms of 
intravesical treatment, and 
therefore excluded 
from the outcome analysis. 
 
Subgroup analyses did not 
reveal any preexisting 
factors having a statistically 
significant 
influence (p>0.05) on 
disease outcomes, including 
age, gender, recurrence 
history and 
previous intravesical 
treatments. 
thermochemotherapy was 
equally effective in all 
subgroups of patients.  
 
Second line 
thermochemotherapy for 
patients whose tumours 
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Abbreviations: BCG, Bacillus Calmette-Guérin vaccine; CIS: carcinoma in situ; HT: hyperthermia; MMC: mitomycin C; SD: standard deviation; TCC: transitional cell carcinoma; 
TUR: transurethral resection of the bladder; AE: adverse effects; FU: follow-up 
 
Study details 

 
Key efficacy findings 

 
Key safety findings 

 
Comments 

 
Level of 
evidence 

consecutive weeks, followed by 6 
maintenance sessions at 4-6 weeks 
intervals. 
 
Follow-up: median follow-up time of 
tumor free patients was 18 months 
(average 20, range 2-49 months). 
 
Conflict of interest: none stated 
 

 subsided immediately after treatment and 
none mandated treatment cessation. 

recurred after previous BCG 
treatment yielded a 46% 
Kaplan-Meier estimated 
disease free survival at 4 
years (Figure 2), similar to 
that of patients who did not 
fail on BCG (44%, p=0.54). 

Gofrit ON et al (2004)14
  

 
Two parallel case series, one with 
neoadjuvant treatment and one with 
adjuvant treatment  
 
Israel, the Netherlands, Italy  
Study period: not stated  
 
Neoadjuvant: n = 28  
20 (71%) men, mean age 69 years (SD 15 
years)  
 
Adjuvant: n = 24  
21 (88%) men, mean age 68 years (SD 9 
years)  
 
Patients included:  
G3 only, stage Ta or T1, primary (1 
patient) or recurrent disease.  
The adjuvant protocol was given to 
patients with G3 Ta or T1 tumours 
determined from their last TUR 
specimen with neither visible tumour on 
the baseline cytoscopy nor CIS in the 

In the neoadjuvant group, patients who 
did not have at least 50% reduction in 
tumour size after four sessions were 
regarded as non-responders and were 
referred to treatment outside the trial. 
Complete response was defined as being 
tumour-free, assessed by cytoscopy.  
There were no cases of tumour 
progression to stage T2 and no bladder-
cancer related deaths during follow-up.  
 
Tumour response and recurrence  
Neoadjuvant group:  
Complete response to treatment was 
seen in 21/28 (75%) of patients.  
4 of the 21 responders (19%) 
subsequently had a recurrence (mean 
time to recurrence: 14 months from 
tumour eradication date). For the 
remaining 17, mean follow-up was 20 
months.  
Adjuvant group:  
9 patients (37.5%) had a recurrence 
(mean time to recurrence 10 months).  
For the remaining 15, mean follow-up 

 
 
Urethral stricture, hypotonic bladder and 
macrohaematuria each occurred in one 
patient in the neoadjuvant group.  
 
Treatment was stopped in two patients 

“This report summarizes the 
results of virtually all the 
patients with Stage Ta or T1 
G3 tumours treated with 
combined chemotherapy.” 
The authors do not state 
why some patients were not 
included.  
4 patients (1 in the adjuvant 
group and 3 in the 
neoadjuvant group) were 
allergic to MMC and received 
epirubicin instead. Results 
for these patients are 
combined with those for 
patients who received MMC.  
 
It is not clear what the MMC 
dosage was. The main text 
of the paper states that the 
dose used was 20 mg in the 
adjuvant group and 40 mg 
in the neoadjuvant group (in 
50 ml water), replaced 
halfway through the session. 
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Abbreviations: BCG, Bacillus Calmette-Guérin vaccine; CIS: carcinoma in situ; HT: hyperthermia; MMC: mitomycin C; SD: standard deviation; TCC: transitional cell carcinoma; 
TUR: transurethral resection of the bladder; AE: adverse effects; FU: follow-up 
 
Study details 

 
Key efficacy findings 

 
Key safety findings 

 
Comments 

 
Level of 
evidence 

preceding random bladder biopsies. All 
other patients were allocated to the 
neoadjuvant protocol.  
 
Technique:  
MMC dose: 40 mg in 50 ml water in 
neoadjuvant protocol, 20 mg in 50 ml 
water in adjuvant protocol; epirubicin 
(50 mg, dilution not stated) was given to 
4 patients who were allergic to MMC; the 
solution was replaced after 20 minutes; 
Synergo device used; “goal temperature”: 
42 ± 2°C; session duration: 40 minutes; 
treatment regimen: 8 sessions weekly 
followed by 4 sessions monthly.  
 
Follow-up: median 15 months, mean 
23 months, range 6-90 months.  
 
Conflict of interest: Two authors were 
paid consultants to Medical Enterprises 
Europe (manufacturer of the Synergo 
device) and another author had a relative 
in management at the company at the 
time of publication. 

was 35 months from the first treatment 
session.  
 
Avoidance of cystectomy during 
follow-up  
Neoadjuvant group: 22/28 (78.6%)  
Adjuvant group: 23/24 (95.8%) (but no 
tumour was found in the specimen of 
the one patient who had a cystectomy).  
There were no statistically significant 
differences between patients with Ta and 
T1 tumours, or between patients who 
had not received previous BCG 
treatment, in either treatment group 
(statistics not provided). 
 

after four and five sessions after they 
experienced palmar rash.  
 
Three patients reported general weakness 
and malaise. 
 

In Table 1 of the paper and 
the abstract, the authors 
state that the doses were 
double this.  
 
In addition, 3 patients in 
each group received the 
MMC dose initially described 
for the other group (i.e. 
twice the initially stated 
dose in the adjuvant group, 
and half the dose in the 
neoadjuvant group). These 
patients are not separated in 
the analysis.  
 
17 patients in the 
neoadjuvant group had 
participated in another trial 
(Colombo et al 1996,

 

included in this overview). It 
is not stated which 
treatment these patients had 
received in the previous 
trial.  
 
The percentages of adverse 
events presented in the 
paper could not be 
calculated using the 
numbers presented in the 
paper, Percentages have 
been re-calculated using the 
denominators that were 
presented in the paper (n = 



 

 38
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Study details 

 
Key efficacy findings 

 
Key safety findings 

 
Comments 

 
Level of 
evidence 

24 and n = 28 in the 
adjuvant and neoadjuvant 
groups, respectively). 
 

van der Heijden AG et al (2004)15  
Case series of adjuvant treatment 
 
the Netherlands, Israel, Italy, Germany  
 
Study period: 1994–2003  
 
n = 90  
87% men, mean age 65 years (range 35–
92)  
 
Patients included:  
Intermediate and high-risk TCC, 
histologically confirmed Ta or T1, 
multiple (43%) or recurrent (84%) 
disease. Patients had already had 
complete resection of all visible papillary 
tumours (Ta/T1), but no chemo- or 
immunotherapy since the last TUR. 62% 
of patients had received chemo- or 
immunotherapy in the past.  
 
Patients excluded:  
Patients with bladder capacity < 150 ml, 
concomitant malignancy, extravesical 
TCC or presence of a diverticle of the 
bladder  
 
Technique:  
Adjuvant treatment with HT + MMC, 
on average 55 days after last TUR  

Recurrence  
Tumour recurrence (proved by pathology 
or clear on cytoscopy) occurred in 14/90 
patients (15.6%, mean follow up 18 
months, range 4–24 months). 5 of these 
patients had multiple tumours with 
previous recurrences (5/90, 5.6%). (Mean 
follow up was 18 months, range 4–24 
months.)  
 
Risk of recurrence (n = 90)  
After 1 year: 14.3% (standard error 4.5%)  
After 2 years: 24.6% (standard error 
5.9%)  
 
No progression in stage or grade was 
observed.  
 
Risk of recurrence was significantly 
higher for patients with intermediate-risk 
TCC at baseline compared with patients 
with high-risk TCC.  
 
Recurrence was more frequent in the 
subset of patients (n = 22) who had 
received BCG treatment before the trial.  
After 1 year: 23.1% (standard error 7.7%)  
After 2 years: 41.2% (standard error 
9.9%) 

 

65/90 (72%) of patients experienced one 
or more adverse effects. All adverse 
effects were localised and resolved after 
treatment without residual effects, except 
for one. 
 
posterior-wall thermal reaction that took 3 
months to heal.  
Patients generally had mild urgency during 
the procedure but rarely reported urethral 
burning. 

 
 
*Tissue reaction was characterised by 
redness and/or oedema or any other effect 
seen on the bladder wall except for 
posterior-wall thermal reaction. 
 

Some of the patients in this 
case series may have been 
included in the RCT by 
Colombo et al (2003).  
 
14 patients who did not 
have six treatments or 
follow-up cytoscopy (i.e. who 
did not comply with the 
protocol) were excluded. No 
data were presented for 
these patients  
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Abbreviations: BCG, Bacillus Calmette-Guérin vaccine; CIS: carcinoma in situ; HT: hyperthermia; MMC: mitomycin C; SD: standard deviation; TCC: transitional cell carcinoma; 
TUR: transurethral resection of the bladder; AE: adverse effects; FU: follow-up 
 
Study details 

 
Key efficacy findings 

 
Key safety findings 

 
Comments 

 
Level of 
evidence 

MMC dose: 20 mg in 50 ml water, 
replaced after 30 minutes; Synergo 
device used; temperature range: 41–
44°C; session duration: 60 minutes; 
treatment regimen: 6–8 sessions weekly 
followed by 4–6 sessions monthly; mean 
number of sessions: 10.  
 
Follow-up: mean 18 months, range 4–
24 months  
 
Conflict of interest: none stated 
 
 

 

Colombo R et al (1998)20  

Case series of neoadjuvant treatment 
 
Study period: 1992–1996  
 
n = 19 
16 men, mean age 58 years (range 36–
86)  
 
Patients included:  
Multifocal recurrent superficial 
transitional cell carcinoma of the 
bladder. At least 1 stage T1 tumor 
recurrence following chemoprohylaxis or 
immunoprophylaxis. Patients had 
undergone at least two resections before 
entering the study.  
 
Technique:  
Neoadjuvant treatment with HT + 
MMC,  

Complete and partial disappearance of 
tumours in 47% (9/19) and 37% (7/19). 
 
84% (16/19) were subsequently deemed 
suitable for TUR. 
 
3 patients underwent radical cystectomy 
(16%).  
 
At a median of 33 months follow-up 8 
superficial transitional tumor 
recurrences were documented.  
 

Cystitis symptoms usually reported, 16% 
(3/19) described symptoms as severe. 
 
One patient has vesicoureteral reflux and 
one had a contracted bladder, 6 and 9 
months after treatment, respectively.  

 C 
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Abbreviations: BCG, Bacillus Calmette-Guérin vaccine; CIS: carcinoma in situ; HT: hyperthermia; MMC: mitomycin C; SD: standard deviation; TCC: transitional cell carcinoma; 
TUR: transurethral resection of the bladder; AE: adverse effects; FU: follow-up 
 
Study details 

 
Key efficacy findings 

 
Key safety findings 

 
Comments 

 
Level of 
evidence 

MMC dose: 40 mg in 40 ml water, 
replaced after 30 minutes; Synergo 
device used; temperature range: 42,5–
46°C; session duration: at least 40 
minutes; treatment regimen: 8 sessions 
weekly in a maximum of 2 months.  
 
Follow-up: median 33 months, range 
12–60 months  
 
Conflict of interest: none stated 
Colombo R et al (1995)13  
 
Case series, retrospective 
Italy  
Study period: 1988–1992  
 
n = 44  
Mean age 57 years (range 34–78), sex 
not stated  
 
Patients included:  
Ta or T1, G1–G3 (27% G3), recurrent 
(86%) or primary (14%) tumours. 27% of 
patients had tumours in > 5 
locations.14% also had a tumour of the 
bladder neck. A proportion had 
previously had chemotherapy (45%) or 
BCG treatment (18%).  
 
Technique:  
Neoadjuvant treatment with HT + 
MMC before TUR; MMC dose: 30 mg in 
60 ml water; Synergo device used; mean 
temperature 42.5–44.5°C; session 

Tumour response  
Complete response was defined as no 
residual tumour seen in any histological 
specimen after treatment. Partial 
response was defined as an overall 
reduction in tumour mass of more than 
50% and overall necrosis of more than 
50% of the neoplastic tissue at hot 
biopsies (subjective assessment, always 
by the same clinician).  
If no response was seen after four 
sessions, the patient was referred for 
TUR.  
 
All patients  
Complete response: 31/44 (70.5%)  
Partial response: 9/44 (20.5%)  
No response: 4/44 (9.1%)  
Patients with fewer than 3 previous 
recurrences:  
Complete response: 16/22 (72.7%)  
Partial response: 2/22 (9.1%)  
No response: 2/22 (9.1%)  
Patients with 3 or more previous 

Systemic or serious adverse effects  
One patient developed a skin rash (self-
healing) and one developed a stricture of 
the external meatus of the urethra 6 
months after treatment “but it cannot be 
concluded that this was due to TUR”.  
 
Uroflowmetry  
Flow rate improved (not significant) at 3–6 
months’ follow-up compared with 7–10 
days after treatment.  
 
Symptoms questionnaire  

Same method as for Colombo 1996.
1 

Minimum score for each symptom is 1; 
maximum is 3 for the first 3 symptoms in 
the table and 4 for the next 4 symptoms. 
 

The method of patient 
selection was not described. 
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Abbreviations: BCG, Bacillus Calmette-Guérin vaccine; CIS: carcinoma in situ; HT: hyperthermia; MMC: mitomycin C; SD: standard deviation; TCC: transitional cell carcinoma; 
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Study details 

 
Key efficacy findings 

 
Key safety findings 

 
Comments 

 
Level of 
evidence 

duration: 60 minutes; treatment 
regimen: 8 sessions, roughly 2 per week 
over a maximum of 6 weeks  
 
Follow-up: mean 24 months, range 3–
57 months  
 
Conflict of interest: none stated 
 

recurrences:  
Complete response: 13/16 (81.3%)  
Partial response: 3/16 (18.8%)  
No response: 0/16  
Patients with primary tumours:  
Complete response: 6/6 (100%)  
 
Recurrence  
“7 tumour relapses were noted in the 
recurrent cases” (mean follow-up 24 
months). It is not stated whether 
recurrence occurred in any of the 
patients with primary tumours. 
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 Bijlage 4. Overzicht gepubliceerde standpunten  
 
Organisatie Omschrijving Standpunt Datum 

National institute 
of clinical 
excellence (NICE) 

Instituut in Groot-Brittannië dat 
belast is met het uitbrengen van 
richtlijnen en standpunten voor 
de National Health Service. 

Intravesical microwave hyperthermia with intravesical chemotherapy for superficial 
bladder cancer.  
Het beschikbare bewijs is beperkt tot kleine patiënten aantallen maar er zijn geen specifieke 
bezwaren vanuit veiligheidsoverwegingen. Het bewijs over de effectiviteit van de behandeling 
is zeer beperkt en behandel protocollen verschillen tussen de verschillende studies. De 
behandeling zou alleen binnen het kader van gecontroleerd klinisch onderzoek moeten 
worden toegepast.  
 

Oktober 
2007 

CIGNA Amerikaanse verzekeraar Hyperthermia treatment for cancer 
Er is onvoldoende bewijs dat regionale diepe hyperthermiebehandelingen verbetering op korte- 
of langetermijn uitkomsten of overleving bewerkstelligen vergeleken met 
standaardbehandelingen. CIGNA beschouwt deze behandeling als experimenteel en 
onbewezen voor de behandeling van kanker. 
 

September 
2010 
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Bijlage 5. Overzicht richtlijnen 
 
Organisatie 
 

Thema richtlijn en standpunt Datum 

Vereniging van Integrale Kankercentra Blaascarcinoom 
Behandeling met andere dan de geregistreerde middelen, en toepassingscombinaties zoals  
hyperthermie+chemotherapie waarmee nog onvoldoende ervaring bestaat en waarvan nog onvoldoende  
gegevens over lange-termijn gebruik bekend zijn, worden niet in deze richtlijn besproken. Deze 
behandelingen dienen uitsluitend in onderzoeksverband te worden gebruikt. 
 

februari 2009 

European Association of Urology EAU Guidelines on Non–Muscle-Invasive Urothelial Carcinoma of the Bladder  
Behandeling met hyperthermie wordt niet genoemd. 
 

Maart 2011 

European Society for Medical Oncology Bladder cancer: ESMO practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up 
Behandeling met hyperthermia wordt niet genoemd 
 

2010 

Canadian Urological Association Canadian guidelines for treatment of non-muscle invasive bladder cancer: a focus on intravesical 
therapy 
Er kunnen pas aanbevelingen over eerste- of tweedelijnsbehandeling voor HT+CT worden gegeven als meer 
studies over de effectiviteit zijn gepubliceerd.  
 

Juni 2010 

American Urological Association Guideline for the management of nonmuscle invasive bladder cancer: (stages Ta, T1, and Tis): 2007 
update. 
Behandeling met hyperthermie wordt niet genoemd. 
 

2007 

European Association of Urology EAU guidelines on the diagnosis and treatment of urothelial carcinoma in situ. 
Behandeling met hyperthermie wordt niet genoemd. 
 

2005 

Japanese Urological Association Evidence-based clinical practice guidelines for bladder cancer 
Behandeling met hyperthermie wordt niet genoemd. 
 

2010 
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Bijlage 6. Lopende klinische studies  
 
6.a. Klinische studies met Synergo® apparaat 
 
Brief Title  Changes in Prostate Specific Antigen Levels During Synergo Therapy-Intravesical 

Chemotherapy Instillations Combined With Hyperthermia 
Brief 
Summary 

PURPOSE: We determined whether Synergo therapy- intravesical chemotherapy 
instillation combined with hyperthermia instillation is associated with elevated 
prostate specific antigen (PSA). MATERIALS AND METHODS: We will treat 25 
consecutive patients with bladder cancer with a 6-week course of Synergo 
therapy, followed by cystoscopy at 6 weeks. Blood samples for PSA 
determination will obtain before each synergo therapy application and at 
cystoscopy with each patient also serving as a control. 

Evaluating changes in PSA level in patients undergoing treatment with Synergo 
delivered local hyperthermia combined with intravesical instillation of Mitomycin 
C for adjuvant treatment or pt. with recurrent tu of bladder post TURT with 
BCGtreatment. 

Study Type  Observational 
Study Design  Prospective 
Condition  Bladder Cancer 
Intervention  Device: SYNERGO 

Device: SYNERGO-intravesical chemotherapy instillation combined with 
hyperthermia 

Recruitment 
Status  

Not yet recruiting 

Gender Male 
Ages 30 Years to 90 Years 
 
 
Brief Title † Hyperthermia Treatment in Conjunction With Mitomycin C Versus BCG for 

Superficial Bladder Cancer 
Brief 
Summary 

The study is designed to compare the efficacy and safety of 2 treatment types 
for the prevention of tumor recurrence of superficial bladder cancer: 

 1) A combination of bladder wall heating and local chemotherapy (Synergo) 
 2) BCG 

Study Phase Phase III 
Study Type † Interventional 
Study 
Design † 

Treatment, Randomized, Open Label, Active Control, Parallel Assignment, 
Safety/Efficacy Study 

Primary 
Outcome 
Measure † 

Recurrence free survival, or [ Time Frame: 2 years ] 
Time to complete response in CIS 
Progression rate (to disease stage>T1) and/or metastatic disease 

Secondary 
Outcome 
Measure † 

Local and systemic side effects, both subjective and objective 

Condition † Carcinoma 
Transitional Cell/Therapy 

Intervention † Device: Synergo 
Drug: BCG 

Recruitment 
Status † 

Recruiting 

Enrollment † 300 
Start Date † February 2002 
Estimated 
Completion 
Date 

December 2013 

Gender Both 
Ages 18 Years and older 



 

 45

6.b. Klinische studies anders dan of niet vermeld met Synergo® apparaat 
 
Recruiting Hyperthermia and Mitomycin C, Bacillus Calmette-Guerin, or Standard 
Therapy as Second-Line Therapy in Treating Patients With Recurrent Bladder Cancer  
Condition:  Bladder Cancer 
Interventions:  Biological: BCG intravesical solution;  Biological: recombinant interferon alfa;  

Drug: epirubicin hydrochloride;  Drug: mitomycin C;  
Other: laboratory biomarker analysis;  Procedure: hyperthermia treatment;  
Procedure: quality-of-life assessment 

Gender: Both 
Age Groups:  Adult / Senior 
Phase:  Phase III 
Number 
Enrolled: 

242 

Study Type: Interventional 
Study Design: Allocation: Randomized;  Masking: Open Label;  Primary Purpose: Treatment 
Start Date: October 2009 
Completion 
Date: 

 

Outcome 
Measures:  

Disease-free survival time;  Complete response rate at 3 months in patients 
with carcinoma in situ;  Recurrence-free survival time;  Progression-
free survival time;  Overall survival time;  Disease-specific survival time;  
Safety and tolerability;  Quality of Life;  Cost effectiveness;  Biomarkers of 
response to standard and investigational treatment 

 
Active, not recruiting Mitomycin C With Hyperthermia for Non-muscle Invasive Bladder 
Cancer  
Conditions:  Non Muscle Invasive Bladder Cancer;  Superficial Bladder Cancer 
Intervention:  Device: BSD 2000 Hyperthermia System 
Gender: Both 
Age Groups:  Adult / Senior 
Phase:   
Number 
Enrolled: 

18 

Study Type: Interventional 
Study Design: Allocation: Non-Randomized;  Endpoint Classification: Safety/Efficacy Study;  

Intervention Model: Single Group Assignment;  Masking: Open Label;  
Primary Purpose: Treatment 

Start Date: April 2008 
Completion 
Date: 

September 2011 

Outcome 
Measures:  

To assess the safety and tolerability of administering local bladder 
hyperthermia and intravesical mitomycin-C, as second-line treatment of 
recurrent TCC of the bladder after failing initial surgery and standard adjuvant 
therapy.;  To estimate the time to second recurrence using this thermo 
intravesical chemotherapy treatment regimen. 

 
 


