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Samenvatting: 
 

 
Een laterale epicondylaire tendinopathie, oftewel een tenniselleboog, is 
een veelvoorkomende klacht. De incidentie in de huisartsenpraktijk is 5 
tot 8 per 1.000 patiënten (per jaar). De incidentie is het hoogst in de 
leeftijdscategorie van 40 tot 50 jaar. Het natuurlijk beloop is meestal 
gunstig; na een half jaar herstelt tenminste 80% van de patiënten en na 
een jaar 89%. Ongeveer 10% van de patiënten ontwikkelt chronische 
klachten. 
 
In principe is de gebruikelijke behandeling een afwachtend beleid en 
worden behandelingen als fysiotherapie, corticosteroidinjecties en 
operatieve ingrepen niet aanbevolen. Echter, een laterale epicondylaire 
tendinopathie kan een invaliderende klacht zijn met veel impact op het 
dagelijks functioneren, zowel privé als werkgerelateerd. Daarom wordt 
er naar alternatieven gezocht in het behandeltraject. Injecteren van 
plaatjesrijk plasma (PRP) is een nieuwe technologie die in de tweede lijn 
wordt toegepast bij patiënten met chronische laterale epicondylaire 
tendinopathieën.  
 
De centrale vraag van dit standpunt is of de behandeling met PRP 
injectie(s) bij een laterale epicondylaire tendinopathie voldoet aan het 
criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 
 
Voor het beantwoorden van deze vraag hebben wij zowel gekeken naar 
studies die patiënten geïncludeerd hebben met klachten langer dan 6 
maanden alleen (chronische patiënten) als naar studies die patiënten 
geïncludeerd hebben met klachten langer dan 3 maanden (acute en 
chronische patiënten). Als controlegroep hebben wij meegenomen 
injecties met zoutoplossing of met autoloog bloed (ABI) en 
corticosteroidinjecties (CSI). Als kritische uitkomstmaten zijn 
gedefinieerd pijn en functioneren. Wij hebben gekeken naar korte en 
lange termijn effecten.  
 
Voor alle geïncludeerde studies die PRP vergeleken hebben met ABI/ 
zoutoplossing was er geen significant en/of klinisch relevant effect te 
zien van PRP op pijn en functioneren op korte en lange termijn. De 
kwaliteit van het bewijs op basis van GRADE was zeer laag tot laag. 
Daarentegen vonden wij wel een significant en klinisch relevant effect 
van PRP op pijn en functioneren op lange termijn in vergelijking met 
CSI, zowel bij de chronische als bij de acutere groep patiënten. De 
kwaliteit van het bewijs op basis van GRADE was middelmatig tot hoog. 
Echter, wij plaatsen verschillende kanttekeningen bij CSI als 
controlegroep. Uit de literatuur blijkt dat deze injecties op de korte 
termijn (6 weken) een gunstig effect hebben op pijnreductie vergeleken 
met placebo, maar op de lange termijn (1 jaar) juist tot meer 
pijnklachten leiden. Hierdoor weten wij niet of de effecten (verschillen 
tussen groepen) veroorzaakt zijn door het positieve effect van PRP of 



door het negatieve effect van CSI. Daarom zijn deze resultaten niet 
leidend voor onze conclusie. 
 
Ondanks de verscheidenheid aan RCT’s op dit gebied, ontbreekt het aan 
placebo-gecontroleerde studies bij patiënten met laterale epicondylaire 
tendinopathieën met klachten langer dan 6 maanden. Wij stellen daarom 
vast dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om te concluderen 
dat injecteren met PRP een effectieve behandeling is bij laterale 
epicondylaire tendinopathieën. PRP injectie(s) voldoen bij de genoemde 
indicatie daarom niet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 
Gevolg daarvan is dat PRP injectie(s) bij laterale epicondylaire 
tendinopathieën niet behoren tot de te verzekeren prestaties van de 
Zorgverzekeringswet.  
 
PRP bij laterale epicondylaire tendinopathieën mag dus niet ten laste van 
de basisverzekering worden vergoed. Het is aan zorgverzekeraars om er 
attent op te zijn dat dit ook niet gebeurt en daarover, indien nodig, met 
zorgaanbieders nadere/specifieke afspraken over te maken. 
 
Aandachtspunten voor de betrokken zorgaanbieders zijn: er is behoefte 
aan consensus over de meest optimale bereidingsmethode van PRP, de 
therapeutische dosis en toepassingstechniek van injecteren van PRP. 
Verder is er behoefte aan een multidisciplinaire evidence-based richtlijn 
voor de behandeling van een laterale epicondylaire tendinopathie. Het is 
gewenst dat in de op te stellen richtlijn ook over de plek van 
corticosteroidinjecties in het behandeltraject van een laterale 
epicondylaire tendinopathie onderbouwde, eenduidige aanbevelingen 
worden gedaan. 
  
In dit rapport hebben wij ook nog aandacht besteed aan de vraag of er 
aanleiding is om de minister te adviseren PRP injectie(s) bij laterale 
epicondylaire tendinopathieën aan te merken als potentiële kandidaat 
voor een voorwaardelijk toelatingstraject. Onze conclusie is dat daarvoor 
geen reden is, omdat de behandeling niet als veelbelovend kan worden 
aangemerkt. 
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Datum 21 mei 2015 
Betreft Standpunt plaatjesrijk plasma injectie(s) bij een laterale epicondylaire 

tendinopathie  
 
 
 
 
Geachte mevrouw Schippers, 
 
Bij deze brief treft u ons standpunt aan over plaatjesrijk plasma injectie (PRP) bij 
een laterale epicondylaire tendinopathie. Onze conclusie is dat er onvoldoende 
gegevens beschikbaar zijn om te concluderen dat het injecteren met PRP een 
effectieve behandeling is bij laterale epicondylaire tendinopathieën. PRP injecties 
voldoen bij de genoemde indicatie daarom niet aan ‘de stand van de wetenschap 
en praktijk’. Gevolg daarvan is dat PRP injecties bij laterale epicondylaire 
tendinopathieën niet behoren tot de te verzekeren prestaties van de 
Zorgverzekeringswet.  
 
Verder hebben wij geconcludeerd dat er geen reden is om u te adviseren PRP 
injecties bij laterale epicondylaire tendinopathieën aan te merken als potentiële 
kandidaat voor voorwaardelijk toelating tot het basispakket. De behandeling kan 
naar onze mening namelijk niet als veelbelovend worden aangemerkt.  
 
Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar het bijgevoegde standpunt.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Arnold Moerkamp 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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Samenvatting 

Een laterale epicondylaire tendinopathie, oftewel een tenniselleboog, is een 
veelvoorkomende klacht. De incidentie in de huisartsenpraktijk is 5 tot 8 per 1.000 
patiënten (per jaar). De incidentie is het hoogst in de leeftijdscategorie van 40 tot 
50 jaar. Het natuurlijk beloop is meestal gunstig; na een half jaar herstelt tenminste 
80% van de patiënten en na een jaar 89%. Ongeveer 10% van de patiënten 
ontwikkelt chronische klachten. 
 
In principe is de gebruikelijke behandeling een afwachtend beleid en worden 
behandelingen als fysiotherapie, corticosteroidinjecties en operatieve ingrepen 
niet aanbevolen. Echter, een laterale epicondylaire tendinopathie kan 
een invaliderende klacht zijn met veel impact op het dagelijks functioneren, zowel 
privé als werkgerelateerd. Daarom wordt er naar alternatieven gezocht in het 
behandeltraject. Injecteren van plaatjesrijk plasma (PRP) is een nieuwe technologie 
die in de tweede lijn wordt toegepast bij patiënten met chronische laterale 
epicondylaire tendinopathieën.  
 
De centrale vraag van dit standpunt is of de behandeling met PRP injectie(s) bij 
een laterale epicondylaire tendinopathie voldoet aan het criterium ‘de stand van de 
wetenschap en praktijk’. 
 
Voor het beantwoorden van deze vraag hebben wij zowel gekeken naar studies 
die patiënten geïncludeerd hebben met klachten langer dan 6 maanden alleen 
(chronische patiënten) als naar studies die patiënten geïncludeerd hebben met 
klachten langer dan 3 maanden (acute en chronische patiënten). Als controlegroep 
hebben wij meegenomen injecties met zoutoplossing of met autoloog bloed (ABI) 
en corticosteroidinjecties (CSI). Als kritische uitkomstmaten zijn gedefinieerd pijn 
en functioneren. Wij hebben gekeken naar korte en lange termijn effecten.  
 
Voor alle geïncludeerde studies die PRP vergeleken hebben met ABI/ zoutoplossing 
was er geen significant en/of klinisch relevant effect te zien van PRP op pijn en 
functioneren op korte en lange termijn. De kwaliteit van het bewijs op basis van 
GRADE was zeer laag tot laag. Daarentegen vonden wij wel een significant en 
klinisch relevant effect van PRP op pijn en functioneren op lange termijn in 
vergelijking met CSI, zowel bij de chronische als bij de acutere groep patiënten. 
De kwaliteit van het bewijs op basis van GRADE was middelmatig tot hoog. Echter, 
wij plaatsen verschillende kanttekeningen bij CSI als controlegroep. Uit de literatuur 
blijkt dat deze injecties op de korte termijn (6 weken) een gunstig effect hebben op 
pijnreductie vergeleken met placebo, maar op de lange termijn (1 jaar) juist tot 
meer pijnklachten leiden. Hierdoor weten wij niet of de effecten (verschillen tussen 
groepen) veroorzaakt zijn door het positieve effect van PRP of door het negatieve 
effect van CSI. Daarom zijn deze resultaten niet leidend voor onze conclusie. 
 
Ondanks de verscheidenheid aan RCT’s op dit gebied, ontbreekt het aan placebo-
gecontroleerde studies bij patiënten met laterale epicondylaire tendinopathieën 
met klachten langer dan 6 maanden. Wij stellen daarom vast dat er onvoldoende 
gegevens beschikbaar zijn om te concluderen dat injecteren met PRP een effectieve 
behandeling is bij laterale epicondylaire tendinopathieën. PRP injectie(s) voldoen bij 
de genoemde indicatie daarom niet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 
Gevolg daarvan is dat PRP injectie(s) bij laterale epicondylaire tendinopathieën niet 
behoren tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet.  
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PRP bij laterale epicondylaire tendinopathieën mag dus niet ten laste van de 
basisverzekering worden vergoed. Het is aan zorgverzekeraars om er attent op te 
zijn dat dit ook niet gebeurt en daarover, indien nodig, met zorgaanbieders 
nadere/specifieke afspraken over te maken. 
 
Aandachtspunten voor de betrokken zorgaanbieders zijn: er is behoefte aan 
consensus over de meest optimale bereidingsmethode van PRP, de therapeutische 
dosis en toepassingstechniek van injecteren van PRP. Verder is er behoefte aan een 
multidisciplinaire evidence-based richtlijn voor de behandeling van een laterale 
epicondylaire tendinopathie. Het is gewenst dat in de op te stellen richtlijn ook over 
de plek van corticosteroidinjecties in het behandeltraject van een laterale 
epicondylaire tendinopathie onderbouwde, eenduidige aanbevelingen worden 
gedaan. 
  
In dit rapport hebben wij ook nog aandacht besteed aan de vraag of er aanleiding is 
om de minister te adviseren PRP injectie(s) bij laterale epicondylaire 
tendinopathieën aan te merken als potentiële kandidaat voor een voorwaardelijk 
toelatingstraject. Onze conclusie is dat daarvoor geen reden is, omdat de 
behandeling niet als veelbelovend kan worden aangemerkt.  
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 
De stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ) heeft aan Zorginstituut 
Nederland gevraagd een advies uit te brengen in een geschil tussen een verzekerde 
en zijn zorgverzekeraar. Het geschil heeft betrekking op de vergoeding van de 
toepassing van injecties met plaatjesrijk plasma (PRP) als therapie bij de 
behandeling van een acuut enkelletsel. De zorgverzekeraar wees vergoeding af, 
omdat deze behandeling niet zou voldoen aan ‘de stand van de wetenschap en 
praktijk’. Om advies aan het SKGZ uit te brengen over het betreffende geschil heeft 
het Zorginstituut een literatuuronderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan hebben wij in 
oktober 2014 beoordeeld dat het toepassen van PRP ter behandeling van een acuut 
enkelletsel niet conform ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ is en daarom niet 
behoort tot de basisverzekering. 
 
In het consultatietraject betreffende het genoemde standpunt werd duidelijk dat 
PRP in de praktijk wordt toegepast ter behandeling van diverse indicaties, zoals 
weke delen blessures (laterale epicondylaire tendinopathie, achillespees 
tendinopathie, patellaire tendinopathie (jumper’s knee) of rotator cuff ruptuur), 
maar ook voor artrose (kraakbeen degeneratie), acute spierblessures (bijvoorbeeld 
een hamstringletsel), een diabetische voet, de ziekte van Dupuytren, huidulcera en 
brandwonden. In de literatuur vonden wij 37 indicatiegebieden voor PRP waarvoor 
minimaal 1 Randomized Controlled Trial (RCT) beschikbaar was (bijlage 1). 
Meerdere RCT’s zijn verschenen over PRP als behandelvorm bij een laterale 
epicondylaire tendinopathie, artrose van de knie, ruptuur van de rotator cuff en 
voorste kruisband reconstructie. Na overleg met de beroepsgroepen en de firma 
BIOMET1 werd duidelijk dat zij zich herkennen in de brede toepassing, maar dat er 
alleen voldoende bewijs zou zijn voor de effectiviteit van PRP bij een laterale 
epicondylaire tendinopathie. In dit standpunt beperken wij ons dan ook tot de 
behandeling met PRP injecties bij een laterale epicondylaire tendinopathie, oftewel 
een tenniselleboog. 

1.2 Centrale vraag 
De centrale vraag van dit standpunt is of de behandeling met PRP bij laterale 
epicondylaire tendinopathie voldoet aan het criterium ‘de stand van de wetenschap 
en praktijk’, en of deze behandeling bij deze indicatie onder de basisverzekering van 
de Zorgverzekeringswet valt. 
 

                                                                 
1 BIOMET is een internationaal bedrijf dat zich bezig houdt met innovatie en ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
o.a. op het gebied van de orthopedische markt. 

Pagina 7 van 66 





DEFINITIEF | Plaatjesrijk plasma injectie(s) bij laterale epicondylaire tendinopathie| 21 mei 2015 

 

2 Wanneer valt een behandeling onder basisverzekering? 

2.1 De criteria volgens de Zorgverzekeringswet  
De overheid stelt de inhoud en omvang van het basispakket van de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) vast. In de Zvw en in de daarop gebaseerde lagere 
regelgeving – het Besluit zorgverzekering (Bzv) en de Regeling zorgverzekering 
(Rzv) - is het basispakket omschreven. De zorgverzekeraars zijn verplicht om het 
in de regelgeving omschreven basispakket – ook wel de te verzekeren prestaties 
genoemd – op te nemen in de zorgverzekeringen die zij op de markt brengen. Een 
interventie behoort alleen tot het te verzekeren basispakket, indien deze valt onder 
een van de omschrijvingen in de regelgeving. 
 
Een wettelijke taak van het Zorginstituut is om – op eigen initiatief of op verzoek – 
op basis van de genoemde regelgeving te verduidelijken of zorg al dan niet tot het 
te verzekeren basispakket behoort. Het maken van deze standpunten noemen wij 
‘duiding van zorg’. 
 
In dit geval gaat het om een standpunt over de vraag of de behandeling met PRP 
te scharen is onder de omschrijving van geneeskundige zorg. Geneeskundige zorg 
wordt, voor zover in dit verband relevant, omschreven als: zorg zoals medisch 
specialisten die plegen te bieden (zie artikel 2.4, eerste lid Bzv). Verder moet 
worden getoetst of de interventie voldoet het criterium ‘de stand van de wetenschap 
en praktijk’ (artikel 2.1, tweede lid Bzv). 

2.2 Hoe toetst het Zorginstituut? 

2.2.1 Geneeskundige zorg 
Wij stellen allereerst vast of de interventie valt onder de omschrijving 
‘geneeskundige zorg’; is de interventie ‘zorg zoals medisch specialisten die plegen 
te bieden?’. Om te beoordelen of zorg behoort tot de zorg die een bepaalde 
beroepsgroep pleegt te bieden, gaat het er om welke klachten/aandoeningen een 
bepaalde beroepsgroep behandelt en welke vormen van zorg hij daarvoor in het 
algemeen aanbiedt. M.a.w: behoort de zorg tot het domein van een bepaalde 
beroepsgroep en rekent hij die tot het deskundigheidsgebied van de beroepsgroep. 
Daarbij gaat het om het soort zorg en wat globaal het behandelaanbod inhoudt. 
Het plegen te bieden-criterium is niet bedoeld om te beoordelen of specifieke 
behandelingen (interventies) aangeboden worden en als effectief beschouwd 
worden. Dan draait het om een ander criterium, namelijk de stand van de 
wetenschap en praktijk. 
Toetsing aan het plegen te bieden-criterium speelt in de beoordeling in de regel een 
ondergeschikte rol, omdat meestal duidelijk is resp. buiten twijfel staat dat de te 
beoordelen interventie tot het domein van één van de in de in het Bzv benoemde 
beroepsgroepen behoort. Ook bij deze beoordeling is dat het geval. 

2.2.2 Stand van de wetenschap en praktijk 
Het draait daarom in dit geval om de vraag of de interventie voldoet aan het andere 
vereiste, namelijk of het zorg is conform ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 
Wij gaan dan na of de interventie als effectief kan worden beschouwd. Onze 
werkwijze om de stand van de wetenschap en praktijk te bepalen is beschreven in 
het rapport Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk (geactualiseerde 
versie 2015).2    
                                                                 
2 Dit rapport is beschikbaar via de website van het Zorginstituut www.zorginstituut.nl  
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De hoofdlijnen van ons beoordelingskader laten zich als volgt samenvatten. Voor het 
bepalen van ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ gaan wij na of het medische 
beleid (diagnostiek, behandeling), gelet op de gunstige en de ongunstige gevolgen 
ervan (bijwerkingen, veiligheid), leidt tot relevante (meer)waarde voor de patiënt 
in vergelijking met de standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling (de 
zogenoemde relatieve effectiviteit). Anders gezegd: vinden wij de ‘netto toevoeging’ 
van de te beoordelen interventie in vergelijking met de al bestaande zorg een 
gewenste, relevante toevoeging en voldoende/groot genoeg, en hebben wij er 
voldoende vertrouwen in dat deze toevoeging ook daadwerkelijk optreedt? 
 
Vaste werkwijze is dat wij voor het beantwoorden van de vraag of de zorg voldoet 
aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ de principes van evidence-based 
medicine (EBM) volgen. Voor het beoordelen van de kwaliteit van het 
wetenschappelijke bewijs sluiten wij aan bij recente internationale ontwikkelingen 
en zijn wij ertoe overgegaan om de zogenoemde GRADE-methode te gebruiken. 
Naast wetenschappelijke inzichten nemen wij ook de in de praktijk gevormde 
expertise en ervaringen van zorgverleners en zorggebruikers bij de beoordeling in 
ogenschouw. Dit komt in onze werkwijze op verschillende manieren tot uiting. Zo 
maken wij bijvoorbeeld gebruik van bestaande (internationale) EBM-richtlijnen en 
sluiten daar, indien mogelijk, bij aan. Verder is het zo dat wij voor het bepalen van 
de zogenoemde PICO te rade gaan bij de wetenschappelijke verenigingen van 
professionals en patiëntenorganisaties. Vanuit hun praktische kennis en ervaring 
kunnen zij ons relevante informatie aanreiken over bijvoorbeeld de te kiezen 
uitkomstmaten. Ook bij het bepalen van het eindoordeel kunnen – afhankelijk van 
de kwaliteit van het gevonden bewijs en onder bepaalde voorwaarden - de in de 
praktijk opgedane inzichten en ervaringen van professionals en patiënten bijdragen 
aan een positief standpunt over ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 

2.2.3 Beoordelingsproces  
Wij hebben de beoordeling van ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ van 
interventies ingebed in een proces, dat waarborgt dat de benodigde relevante input 
beschikbaar komt en dat een weloverwogen standpunt kan worden ingenomen. Zo 
worden in beginsel professionals via hun wetenschappelijke verenigingen, 
patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars door middel van raadpleging en 
consultatie van meet af aan bij een beoordeling betrokken.  
 
Om ons te verzekeren van inbreng van actuele wetenschappelijke kennis en van 
ervaring met de medische praktijk, heeft ons instituut een Wetenschappelijke 
Adviesraad (WAR) in het leven geroepen. Deze is multidisciplinair samengesteld en 
bestaat uit externe, onafhankelijke leden met deskundigheid en ervaring op het 
terrein van assessmentvraagstukken in de zorg. De WAR adviseert de Raad van 
Bestuur van ons instituut op basis van de kwaliteit van het wetenschappelijke bewijs 
en van de overige overwegingen/argumenten die naar zijn inzicht een rol in de 
assessment spelen. De Raad van Bestuur weegt alle relevante informatie en 
formuleert op basis daarvan een standpunt over ‘de stand van de wetenschap en 
praktijk’. 
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3 Beoordeling ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ 

3.1 Achtergrond laterale epicondylaire tendinopathie  

3.1.1 Aandoening 
Er zijn twee vormen van epicondylitis, namelijk epicondylitis lateralis en medialis 
humeri. Een epicondylitis berust op pijn op of rond de epicondylitis lateralis of 
medialis. Deze pijn treedt op of verergert door bewegingen van de pols, door 
palpatie van (het gebied rond) de epicondylitis of door aanspannen van de 
polsextensoren respectievelijk -flexoren. Over de epicondylitis lateralis is het meeste 
bekend in de literatuur. Een epicondylitis lateralis is een overbelastingssyndroom 
van de strekpezen van de onderarm.  

3.1.2 (Patho) fysiologie 
Men veronderstelt dat door overbelasting van de extensoren van de pols en vingers 
laesies ontstaan in de origo van deze spieren. Hierdoor ontstaat granulatie en 
littekenweefsel dat bij herhaalde belasting op nieuw beschadigd kan raken, 
waardoor een degeneratief proces wordt ingezet. Hoewel over dit voorafgaande 
stadium aan het degeneratieve proces niet veel bekend is, is wel duidelijk hoe het 
eindstadium van tendinopathie er microscopisch uitziet. Een belangrijk kenmerk van 
degeneratie van het peesweefsel is een evidente desorganisatie van het collageen 
met een veranderde celdichtheid en celmorfologie. Er is een verhoogde ombouw van 
het collageen, dus zowel een versnelde aanmaak als afbraak. Daarnaast valt de 
aanwezigheid van “neovascularisatie”, ofwel ingroei van nieuwe bloedvaten op. 
Onderzoek heeft een relatie aangetoond tussen overbelasting van de pols 
extensoren en het ontstaan van een laterale epicondylaire tendinopathie.  

3.1.3 Prevalentie 
De incidentie van laterale epicondylaire tendinopathieën in de huisartsenpraktijk is 5 
tot 8 en de prevalentie 7 per 1.000 patiënten (per jaar). De incidentie is het hoogst 
in de leeftijdscategorie van 40 tot 50 jaar (ongeveer 13 per 1.000 patiënten). Er zijn 
geen noemenswaardige geslachtsverschillen aanwezig. 

3.1.4 Klachten 
Symptomen uiten zich als volgt: 
• pijn aan de buitenzijde van de elleboog; 
• soms met uitstraling naar onderarm, pols en hand; 
• zelden uitstraling naar buitenzijde bovenarm en schouder; 
• krachtsverlies (vooral in gestrekte elleboogstand) en mogelijk 

coördinatiestoornissen; 
• soms een typische "hard aanvoelende, gezwollen" onderarm;  
• het volledig strekken van de elleboog kan soms pijnlijk en beperkt zijn, 

voornamelijk in de ochtend of na langdurige stabiele houding; 
• soms pijn bij het rekken van de pols-strekkers; 
• soms zijn er ook golferselleboog-klachten aanwezig aan dezelfde arm; 
• aan beide armen een laterale epicondylaire tendinopathie komt bij 10% van de 

patiënten voor. 

3.1.5 Diagnose 
In de NHG-standaard Epicondylitis (2009)1 staat dat er allereerst een anamnese 
moet worden afgenomen, waarin gevraagd wordt naar de lokalisatie en ernst van de 
pijn, ontstaan, duur en beloop, invloed van rust of bewegen op pijn, provocerende 
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factoren bij activiteiten en werk, ziekteverzuim, zelfzorg en behandeling tot nu toe 
en eerdere episodes. De diagnose wordt gesteld bij pijn op of rond de epicondylus 
die optreedt of toeneemt bij:  
• bewegingen van de pols, en 
• dorsaal of palmair flecteren van de pols tegen weerstand bij gestrekte 

elleboog, en 
• druk op of rond de epicondylus.  

3.1.6 Spontaan beloop 
Het natuurlijk beloop van een laterale epicondylaire tendinopathie is meestal 
gunstig; na een half jaar herstelt tenminste 80% van de patiënten en na een jaar 
89%. De prognose is minder gunstig in de volgende gevallen: ernstige pijnklachten 
bij het eerste consult, langdurig bestaande klachten, pijn in de dominante arm en 
bij recidieven. Ook heeft onderzoek aangetoond dat nekklachten, roken en een hoge 
lichamelijke en psychische belasting een ongunstige invloed hebben op het beloop 
van een laterale epicondylaire tendinopathie.  

3.1.7 Standaard behandeling/ vergelijkende behandeling 
De NHG standaard Epicondylitis uit 20091 is tijdens de ontwikkeling  
becommentarieerd door o.a. de Nederlandse Orthopaedie Vereniging (NOV), de 
vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) en het Koninklijk Nederlands Genootschap 
Fysiotherapie (KNGF). Deze richtlijn beveelt aan dat behandeling van een 
epicondylitis primair wordt uitgevoerd door de huisarts in de eerste lijn. Allereerst 
wordt voorlichting gegeven over het ontstaan van de klacht. Vervolgens wordt 
geadviseerd aan de patiënt om het natuurlijke herstel af te wachten. Wel worden 
functionele belemmeringen in kaart gebracht en waar nodig opgelost. 
 
Niet-medicamenteuze behandeling 
Spalken, braces, extracorporele shockwave therapie (ESWT), lasertherapie en 
acupunctuur worden niet aanbevolen in de NHG richtlijn. Hetzelfde geldt voor een 
verwijzing naar de fysiotherapeut.  
 
Medicamenteuze behandeling 
Voor pijnstilling wordt paracetamol of een lokale NSAID aanbevolen. Alternatieven 
zijn oraal ibuprofen, diclofenac of naproxen. Terughoudendheid over gebruik van 
NSAID’s is geboden bij patiënten boven de 70 jaar in verband met comorbiditeit. 
Lokale corticosteroidinjecties (CSI) worden tegenwoordig niet meer aanbevolen. Bij 
patiënten met onvoldoende herstel kan de arts CSI toch overwegen. Wel moet 
duidelijk vermeld worden dat een CSI binnen 2-6 weken snelle verlichting van de 
klachten geeft, maar dat de klachten daarna terug komen. Hierdoor is de prognose 
ongunstiger dan bij afwachtend beleid. Injecties met botulinetoxine, om een parese 
van de polsextensoren te bewerkstelligen, worden ook niet aanbevolen. De reden is 
dat op basis van beschikbare literatuur geen uitspraak kan worden gedaan over de 
effectiviteit. Ook moet er goed naar de veiligheid gekeken worden, aangezien eerste 
resultaten lieten zien dat er veel bijwerkingen waren, bv afname van de strekfunctie 
van de middelvinger tot zelfs parese van de vingers.  
 
Operatieve ingrepen 
(Orthopedisch) chirurgen kunnen een open, percutane en artroscopische operatie 
uitvoeren. In de open methode wordt meestal macroscopisch abnormaal weefsel 
verwijderd op de plek waar de extensor carpi radialis brevis hecht aan de laterale 
epicondylus. Op basis van de huidige literatuur kunnen de NHG-
richtlijnontwikkelaars geen uitspraken doen over de effectiviteit van dergelijke 
operaties en wordt verwijzing naar de orthopedie of de trauma chirurgie afgeraden 
in de richtlijn. Een tweedelijns richtlijn ontbreekt op dit moment. 
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3.1.8 (Nieuwe) interventie 
Een laterale epicondylaire tendinopathie kan een invaliderende klacht zijn met veel 
impact op het dagelijks functioneren, zowel privé als werkgerelateerd. Daarom 
wordt er naar alternatieven gezocht in het behandeltraject van een laterale 
epicondylaire tendinopathie. Injecteren met PRP is een nieuwe technologie die in de 
tweede lijn wordt toegepast bij patiënten met langdurige klachten. Het behandeldoel 
is herstel van weefselfunctie bij chronisch aanhoudende klachten.  
 
Mechanisme 
Bloedplaatjes worden in het lichaam geproduceerd door megakaryocyten en 
scheiden na activering signaleringseiwitten/groeifactoren uit die betrokken zijn bij 
onder andere de genezing van weefsel. Deze groeifactoren beïnvloeden mogelijk 
celactiviteit en kunnen leiden tot regeneratieve processen, zoals angiogenese 
(vorming nieuwe bloedvaten) en extracellulaire matrixformatie. Naast de 
signaleringsfunctie die bloedplaatjes hebben om celactiviteit aan te zetten, bevatten 
bloedplaatjes ook substraten voor cellen, zoals fibrine, fibronectine etc. Onderzoek 
heeft ook aangetoond dat gezonde peescellen (tenocyten) na toevoeging van PRP 
groeifactoren kunnen produceren die zowel angiogenese als matrixsynthese kunnen 
bevorderen26. De theorie achter de behandeling is dat er een vernieuwde gezonde 
matrix kan worden gevormd doordat de tenocyten in het aangedane peesweefsel 
deze groeifactoren uitscheiden en lokale effecten bewerkstelligen. De effecten zijn 
pas op de lange termijn te verwachten (≥6 maanden). Gezien de pathofysiologische 
kenmerken van peesblessures, er is al een verhoogde collageen turnover, celrijke 
gebieden en neovascularisatie, blijft volgens Mos et al echter onduidelijk of 
bovenbeschreven effecten wenselijk zijn. 
 
Bereidingswijze 
Er wordt perifeer bloed afgenomen van de patiënt onder steriele omstandigheden. 
Vervolgens worden de bloedplaatjes uit het bloed gecentrifugeerd/gefiltreerd. Er zijn 
in Nederland verschillende firma’s die centrifuges aanbieden met verschillende 
systemen (kits) om plaatjesrijk plasma te bereiden. Centrifuges zijn medische 
hulpmiddelen en hebben een CE-certificaat. Voorbeelden van systemen om PRP te 
bereiden zijn het Gravitational Platelet Separation (GPS) systeem van BIOMET, het 
double syringe (ACP) systeem van Arthrex en andere “homemade brews”. De keuze 
voor een centrifuge en methode van bereiding van het PRP is zeer bepalend voor de 
samenstelling en concentratie van bloedplaatjes. Variatie is mogelijk in de volgende 
factoren: 
• centrifugeren met of zonder anticoagulantia; 
• methode van centrifugeren: single spinning/ double spinning/ selectieve 

bloedfiltratie; 
• bloedplaatjes met of zonder leukocyten; 
• exogene factoren toevoegen om de plaatjes te activeren, bv. thrombine met 

calciumchloride; 
• aantal bloedplaatjes, dus de concentratie. 
 
Classificatiemethoden 
Er zijn verschillende classificatiemethoden voor PRP: 
• opbrengst aan bloedplaatjes. In de literatuur wordt bv gesproken over een 

therapeutische dosis van 4 tot 6 maal de normale bloedplaatjeswaarde; 
• aan – of afwezigheid van leukocyten. Soms worden leukocyten met opzet 

verwijderd vanwege een mogelijk ongunstig effect op gewrichten en spierletsel. 
 
Toediening 
Wanneer het PRP is bereid, wordt dit via een injectie ingebracht in de  
pees van de aangedane elleboog. Dit kan eventueel onder echo geleide gebeuren. 
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De keuze voor de methode van injecteren varieert: 
• er kunnen 1 of meerder injecties worden toegediend; 
• de arts kan op 1 of meerdere locaties in de pees injecteren; 
• er kan variatie bestaan in het volume PRP dat wordt toegediend; 
• er zijn verschillende methoden van injecteren, bv peppering techniek. 

3.2 Vraagstelling literatuuronderzoek 
De centrale vraag is of injecteren met PRP voor de behandeling van een laterale 
epicondylaire tendinopathie effectief is ten opzichte van de standaardbehandeling.  

3.2.1 Patiëntenpopulatie 
Patiënten met een laterale epicondylaire tendinopathie die langer dan 6 maanden 
klachten hebben. De grens van 6 maanden is aangehouden, aangezien de NHG-
richtlijn heeft laten zien dat 80% van de patiënten met een epicondylitis binnen een 
half jaar vanzelf herstelt1.  
 
Extra: Omdat de praktijk anders uitwijst (patiënten worden soms al na 3 maanden 
klachten naar de orthopeed verwezen) en PRP als behandeling wordt ingezet in 
vroegere stadia van het ziekteproces (<6 maanden) hebben wij besloten om in een 
extra analyse alle studies, dus ook patiënten met minimaal 3 maanden klachten, 
mee te nemen. 

3.2.2 Vergelijking 
Gebruikelijke zorg. De NHG adviseert een afwachtend beleid en raadt andere 
injecties (CSI, botuline injecties), verwijzing naar de orthopeed of chirurg en een 
operatieve ingreep af1. De vergelijking is daarom idealiter met afwachtend beleid 
en/of placebo: dry needling en/of injectie met zoutoplossing. Naar analogie met een 
eerder verschenen Cochrane review hebben wij in de vergelijkingen ook autoloog 
bloed injecties (ABI) als controlegroep meegenomen2.  
 
Extra: Omdat de praktijk anders uitwijst en CSI wel degelijk worden toegepast bij 
de indicatie laterale epicondylaire tendinopathie met name in de tweede lijn, hebben 
we de PICO verruimd om ook een uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van 
PRP in vergelijking met bv. CSI.  

3.2.3 Relevante uitkomstmaten 
De belangrijkste uitkomstmaten zijn: 
 

Uitkomst Vragenlijst Achtergrond 
vragenlijsten 

Prioritering 
GRADE 

Range 
score 

MCID 

Pijn Visual Analogue 
Scale (VAS) 

 cruciaal 0-100 
of 0-10 

1.2 punten3 
 

Disabilities of the 
Arm Shoulder and 
Hand (DASH) 

a. Domein functioneren 
b. Generiek voor arm 
c.  Categorische schaal 

cruciaal 0-100 10.5-10.8 
punten4,5 

Patient Related 
Tennis Elbow 
Evaluation (PRTEE)  

a. Domeinen pijn en 
functioneren 

b. Specifiek voor 
elleboog 

c.  0-10 schaal 

cruciaal 0-100 35-40%6 

Functioneren 

Liverpool Elbow 
Score 

a. Domein functioneren 
b. Specifiek voor 

elleboog 
c.  Categorische schaal 

cruciaal 0-10 onduidelijk 
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Mayo elbow 
performance index 

a. Domein pijn en 
functioneren 

b. Specifiek voor 
elleboog 

c.  Categorische schaal 

cruciaal 0-100 15 punten  

Veiligheid  -  belangrijk - - 

Bijwerkingen -  belangrijk - - 

3.2.4 Relevante follow-up duur 
Gezien het natuurlijk beloop van een laterale epicondylaire tendinopathie en het 
werkingsmechanisme van PRP is een minimale follow-up van 6 maanden nodig. Wij 
hebben besloten om te kijken naar de korte (<6 maanden) en lange termijn 
effecten (≥6maanden), analoog aan de eerder genoemde Cochrane review2. 

3.2.5 Vereiste methodologische studiekenmerken 
Het gewenste niveau van bewijs is een RCT; dit is gezien de hoge prevalentie van 
laterale epicondylaire tendinopathieën ook haalbaar. Verder is het bij placebo-
gecontroleerd onderzoek mogelijk om de RCT dubbelblind uit te voeren. 

3.3 Zoekstrategie en selectie van geschikte studies 

3.3.1 Zoektermen 
Zorginstituut Nederland heeft in september 2014 een literatuur search uitgevoerd 
met de zoektermen platelet rich plasma, therapy, epicondylitis en tennis elbow.  
De exacte zoekstrategie is weergegeven in bijlage 2. 

3.3.2 Databases & websites 
De literatuur search is doorgevoerd in Medline, EMBASE, en de Cochrane Library 
voor de periode tot september 2014. 
 
De websites van de volgende organisaties zijn gescreend betreffende uitgebrachte 
standpunten omtrent PRP bij laterale epicondylaire tendinopathieën:  
ZINL, KCE, CMS, AETNA, DIGNA, IQWIQ, G-BA, LBI, NICE en de HTA-database 
(CRD). 

3.3.3 Selectiecriteria 
In –en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien 
artikelen niet op basis van het abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele 
artikelen bekeken.  
 
De volgende inclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van artikelen: 
• systematische reviews of meta-analyses over de effectiviteit van PRP bij 

laterale tendinopathieën; 
• gerandomiseerde studies waarbij PRP wordt vergeleken met afwachtend beleid 

of intratendineuze injecties (bv. CSI, ABI of zoutoplossing dat als placebo 
wordt gebruikt) bij patiënten met een klinisch bevestigde laterale epicondylaire 
tendinopathie. 

 
Criteria voor exclusie van studies zijn: 
• andere taal dan Nederlands of Engels; 
• niet-systematische reviews; 
• niet vergelijkende studies; 
• andere uitkomstmaten. 
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3.4 Resultaten literatuursearch  

3.4.1 Studies 
 
Systematische reviews 
De literatuursearch leverde 8 systematische reviews (SR’s)2,7-13 op.  
Zes van de 8 SR’s includeerden naast gerandomiseerde vergelijkende studies 
ook niet-vergelijkende studies7,8,10-13. Er bleven 2 SR’s over die alleen RCT’s 
meenamen2,9. De kenmerken en resultaten van de geselecteerde SR’s zijn 
weergegeven in bijlage 3. De meest recente SR (2014) includeerde alleen RCT’s 
(n=7) die onderzoek hebben gedaan naar PRP als behandeling voor patiënten met 
een klinische diagnose van een chronische laterale epicondylaire tendinopathie en 
als uitkomstmaat pijn en/of functioneren hanteerden9. Chroniciteit (≥ 6 maanden) 
werd niet expliciet gedefinieerd. Een Cochrane review (2014) beschrijft 3 RCT’s2. Er 
werd niet geselecteerd op duur van de klachten, maar wel op de controle groepen 
die zijn gehanteerd. Studies die PRP met CSI hebben vergeleken werden 
uitgesloten. De 2 SR’s voldeden wat betreft inclusiecriteria niet aan onze primaire 
PICO, maar wel aan de aangepaste PICO (inclusie patiënten met ≥3 maanden 
klachten, CSI als controle etc.). 
 
Systematische reviews werden beoordeeld op kwaliteit met behulp van het AMSTAR-
instrument (bijlage 4). De Cochrane review (2014) kreeg een AMSTAR score van 
10/11 en de review van de Vos (2014) een score van 5/11. In de Cochrane review 
zijn de drie RCT’s ondanks heterogeniteit gepooled en is er geen significant verschil 
gevonden tussen een behandeling met PRP injecties en de controlegroepen, 
enerzijds ABI en anderzijds zoutoplossing. De review van de Vos heeft de studies 
niet gepooled in verband met klinische heterogeniteit (verschillen in bijvoorbeeld 
gehanteerde bereidingsmethode en classificatie). De auteurs concludeerden dat 
behandeling met een PRP injectie niet effectief is bij patiënten met een chronische 
epicondylaire tendinopathie. 
 
Randomized clinical trials 
Gezien het feit dat er na het verschijnen van deze SR’s nieuwe literatuur is 
verschenen, er in de twee SR’s verschillend is omgegaan met heterogeniteit en 
poolen en er geen GRADE-beoordeling is uitgevoerd in de SR uit 2014, hebben wij 
opnieuw een literatuursearch gedaan. Deze search leverde 6 losse RCT’s op14-19. Eén 
extra RCT werd gevonden in de literatuurlijst van andere studies20 (zie bijlage 2 
voor de zoekstrategie en resultaten search). Op basis van deze search hebben wij 
zelf meta-analyses volgens de GRADE methodiek uitgevoerd op de beschikbare 
RCT’s. De 7 RCT’s voldoen strikt gezien niet aan onze primaire PICO: maar in 2 
RCT’s hebben patiënten minimaal 6 maanden klachten14,15, bij de overige 5 RCT’s is 
dit 3 maanden. Twee RCT’s hebben een korte follow-up duur, namelijk 6 weken20 en 
3 maanden16. Daarnaast hebben maar twee studies PRP injecties vergeleken met 
placebo controle: injectie met bupivacaine of zoutoplossing16,17 en hebben geen 
studies vergeleken met afwachtend beleid.  
 
Omdat er van de partijen die wij in het beoordelingstraject hebben geraadpleegd 
(zie hoofdstuk 4), signalen zijn binnengekomen dat PRP als behandeling vaak al 
wordt ingezet in een vroeger stadium (<6 maanden) en CSI injecties toch worden 
ingezet als behandeling in de praktijk (ondanks de NHG richtlijn die deze 
behandeling afraadt), hebben wij besloten in een tweede stap onze PICO te 
verruimen en in de selectie geen rekening te houden met chroniciteit van de laterale 
epicondylaire tendinopathie en de vergelijkende controle alternatieven te verbreden, 
zodat studies die PRP vergeleken hebben met CSI toch meegenomen worden in het 
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beoordelen. Hierdoor hebben wij de 2 SR’s en 7 RCT’s alsnog kunnen beoordelen en 
geven we een volledig overzicht van alle beschikbare literatuur met bijbehorend 
level of evidence.  
 
De kenmerken en resultaten van de geselecteerde studies zijn weergegeven in 
Bijlage 5. 
 
Twee studies waren relatief klein van omvang, namelijk n= 28 en n=3019,20. 
De studies hebben patiënten 6 weken, 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden of 
24 maanden gevolgd over de tijd.  
 
Interventies 
Alle studies hebben als interventie PRP toegediend bij patiënten met een klinische 
diagnose laterale epicondylaire tendinopathie. Echter, de studies hebben 
verschillende technieken gebruikt voor het bereiden van PRP en het toedienen van 
de injecties met PRP. Zes van de zeven RCT’s hebben patiënten 1 injectie met PRP 
toegediend, 1 studie heeft 2 injecties PRP toegediend14. Volumes van PRP varieerde 
tussen studies:  2 mL18, 2-3 mL17, 3 mL19 of 3-3.5 mL16 PRP zonder toevoeging of 
1,5 mL PRP met bupivacaine14, 2-3 mL PRP met bupivacaine17 en 3 mL met 
bupivacaine en epinefrine15. Van de laatste RCT is onbekend in welk volume PRP is 
toegediend20. 
De concentratie PRP verschilde per studie met een range tussen de 2 en 8 keer zo 
hoog als autoloog bloed. Bij vijf studies is er PRP bereid met leukocyten15-17,19. Vijf 
van de zeven studies injecteerden het PRP met behulp van de peppering techniek, 
1 studie deed dit niet14 en 1 RCT rapporteerde hier niks over20. Verder werd in een 
aantal studies gelijktijdig met de PRP injecties een oefenprogramma (bijv. 
strekoefeningen) gegeven (4-5 weken) of kregen patiënten het advies de arm 
minimaal te belasten. 
 
Het is cruciaal om te weten dat niet alle PRP bereidingen hetzelfde zijn. Zoals wij 
hebben beschreven in hoofdstuk 3.1.8 kunnen er bv. verschillen aanwezig zijn in 
concentraties en wel of geen leukocyten. Om standaardisatie te bevorderen hebben 
Mishra et al een classificatiesysteem ontwikkeld17. Op basis van dit 
classificatiesysteem hebben wij alle studies ingedeeld en deze indeling gebruikt bij 
het uitvoeren van sensitiviteitsanalyses (zie tabel 1). 
 
Tabel 1 Onderverdeling studies volgens de classificatie van Mishra 
 
 Bloedplaatjes <5x 

baseline 
Bloedplaatjes >5x 
baseline 

Zonder witte bloedcellen Creaney 2011 
Omar 2012 

- 

Met witte bloedcellen Raeissadat 2014 Thanasas 2011 
Gosens 2011 
Krogh 2013 
Mishra 2014 

 
Controle 
Twee studies hebben PRP vergeleken met bupivacaine of zoutoplossing16,17. Drie 
studies hebben vergeleken met ABI 14,18,19 en drie met CSI15,16,20. 
 
Uitkomstmaten 
Vijf studies hebben VAS pijnscores gemeten. Alle studies hebben functionele maten 
gemeten: PRTEE score door 3 studies, DASH door 2 studies en de Liverpool en Mayo 
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score beide door 1 studie. 

3.4.2 Richtlijnen 
De gevonden richtlijnen en standpunten zijn weergegeven in bijlage 7. Zoals eerder 
genoemd is een NHG richtlijn uit 2009 over epicondylitis verschenen, maar 
ontbreekt een tweedelijns richtlijn. Ook internationaal werden geen richtlijnen 
gevonden over behandelingen bij een epicondylaire tendinopathie. Wel heeft de 
NICE een specifieke richtlijn over het gebruik van PRP bij tendinopathieën, 
waaronder de epicondylaire tendinopathie.21  

3.5 Kwaliteit en beoordeling van de geselecteerde studies 

3.5.1 Methodologische kwaliteit: GRADE 
Om de methodologische kwaliteit van de studies te beoordelen werd gebruik 
gemaakt van de GRADE methode (http:/www.gradeworkinggroup.org/). Voor 
uitgebreide informatie over de GRADE-systematiek zoals wij dit toepassen binnen 
het Zorginstituut verwijzen wij naar het rapport stand van wetenschap en praktijk 
dat zeer recent geupdate is.3 Bij GRADE wordt de kwaliteit van het bewijs per 
uitkomstmaat bepaald. Na het formuleren van cruciale en belangrijke 
uitkomstmaten volgens GRADE, worden de studies voor wat betreft hun interne 
validiteit beoordeeld op risk of bias. Naast risk of bias zijn nog een aantal andere 
factoren van belang: inconsistentie, indirectheid van bewijs, imprecisie en publicatie 
bias. Wanneer een of meer van deze factoren aanwezig zijn kan de kwaliteit van het 
bewijs met 1 of 2 niveaus per factor worden verlaagd. Bij aanwezigheid van een 
RCT voor een bepaalde uitkomstmaat wordt gestart met hoge kwaliteit bewijs (bij 
alleen observationele studies met lage kwaliteit, maar dat is in dit rapport niet aan 
de orde). De laagste kwaliteit van het bewijs van de klinisch meest relevante 
uitkomstmaten bepaalt in principe het niveau van de overall kwaliteit van het 
bewijs.  
 
Proces 
Het Zorginstituut heeft samen met de geraadpleegde partijen (zie hoofdstuk 4) de 
PICO vastgesteld, de literatuursearch uitgevoerd en de RCT’s beoordeeld op 
methodologische kwaliteit volgens GRADE. Vervolgens heeft het Zorginstituut aan 
een Belgisch onderzoeksbureau ME-TA4 de opdracht gegeven de resultaten te 
poolen in meta-analyses en voor elke uitkomst in nauwe samenwerking met het 
Zorginstituut het niveau van bewijs vast te leggen volgens GRADE.    
 
Voor de GRADE beoordeling werden alle relevante resultaten uit 7 RCT’s 
geëxtraheerd. Er werd gekozen voor mean differences als uitkomstmaten. 
Ontbrekende standaard deviaties werden berekend op basis van p-waarden15,20, 
standard errors16 en betrouwbaarheidsintervallen14,19. Waar er toch onvoldoende 
informatie beschikbaar was op basis van het gepubliceerde artikel, werden de 
auteurs gecontacteerd met de vraag om bijkomende informatie aan te leveren 
(d.d. 14 december 2014). Een auteur heeft extra data aangeleverd15. Omwille 
van het ontbreken van de benodigde gegevens werd uiteindelijk de studie met 
bupivacaine als comparator niet in de meta-analyses opgenomen17. 
 
Op basis van de PICO hebben wij eerst gekeken naar de effectiviteit van PRP 
injecties bij patiënten met chronische laterale epicondylaire tendinopathieën, dus 

                                                                 
3 Rapport Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk (geactualiseerde versie 2015): 
Zie website zorginstituut Nederland: www.zorginstituutnederland.nl 
4 In de internationale context van Health Technology Assessment en Good Clinical Practice stelt ME-TA expertise in 
deze domeinen ter beschikking aan buitenlandse non-profit organisaties: https://sites.google.com/a/me-ta.eu/ndl/. 
Het door ME-TA opgestelde rapport is opvraagbaar bij het Zorginstituut.  
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klachten ≥6 maanden. Aangezien er veel studies zijn verschenen die patiënten 
hebben geselecteerd met minimaal 3 maanden klachten en patiënten zich blijkbaar 
toch eerder presenteren, hebben wij in een tweede analyse ook gekeken naar de 
effectiviteit van PRP injecties bij korter bestaande klachten (≥3maanden), dus naar  
zowel acute als chronische laterale epicondylaire tendinopathieën, analoog aan de 
Cochrane review2. 
 
Naar analogie met de bestaande Cochrane review werden de resultaten opgesplitst 
volgens korte termijn uitkomsten (<6 maanden) en lange termijn (≥6 maanden)2. 
Aangezien geen enkele studie een meetmoment rapporteert tussen 3 en 6 
maanden, komt dit overeen met <3 maanden en ≥6 maanden. Indien een studie 
resultaten voor meerdere tijdstippen rapporteert binnen een periode, werd het 
tijdstip met de langste follow-up binnen die periode geselecteerd. 
 
Bij studies die verschillende schalen gebruikten om dezelfde uitkomst te meten, 
werd een standardised mean difference (SMD) gebruikt om verschillen in 
schaalbereik op te vangen conform standaard methodologie zoals beschreven in het 
Cochrane Handbook for Systematic Reviews. Dit werd met name toegepast voor de 
uitkomstmaat functioneren, waarvoor studies de volgende schalen gebruikten: 
Mayo, DASH, LES en PRTEE. 
 
Analoog met de Cochrane review werden studies waarbij de controlegroep werd 
behandeld met ABI, bupivacaine of zoutoplossing samen geanalyseerd2.  
Indien de heterogeniteit tussen de subgroepen laag genoeg was (I2<50%), werd 
ook een algemeen resultaat over de subgroepen heen gepresenteerd. Indien studies 
resultaten rapporteerden voor beide subgroepen, werd geen algemeen resultaat 
berekend om te vermijden dat patiënten twee maal in de meta-analyse werden 
opgenomen16.  
 
Er werden sensitiviteitsanalyses uitgevoerd om het effect van klinische 
heterogeniteit na te gaan op het algemene resultaat en de statistische 
heterogeniteit. Deze sensitiviteitsanalyses werden uitgevoerd op volgende vooraf 
bepaalde karakteristieken: 
 Interventie: 2 injecties met 1 maand interval14; bereidingswijze plaatjesrijk 

plasma <5x baseline14,18,20 versus >5x baseline15-17,19.  
 Studie design Krogh: gebruikte lidocaine voor de interventie, gebruikte plaatjes 

≥5 baseline en gebruikte ook zoutoplossing als comparator. 
 
Meta-analyses werden uitgevoerd met Review Manager versie 5.2.6. 

3.6 Effectiviteit 
Bij het bepalen van de effectiviteit vinden wij dat PRP in alle gevallen klinisch 
relevant beter moet zijn dan de controlegroep (dus een meerwaarde moet hebben). 
Wij hebben in de analyses onderscheid gemaakt tussen chronische (≥6maanden 
klachten) en minder chronische epicondylaire tendinopathieën (≥3 maanden 
klachten). In tabellen 2 en 3 hebben wij een beknopt overzicht gegeven van de 
gevonden resultaten.  

3.6.1 Chronische laterale epicondylaire tendinopathie (≥6maanden klachten) 
Allereerst hebben wij op basis van de PICO gekeken naar de effectiviteit van PRP bij 
patiënten met chronische laterale epicondylaire tendinopathieën. Voor de plots met 
gepoolde data en GRADE evidence tabellen verwijzen wij naar bijlage 6.  
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Tabel 2 Overzicht gevonden effecten  
 

Controlegroep in RCT Chronisch 
Autoloog bloed (ABI) of 
zoutoplossing  

Corticosteroidinjecties (CSI) 

Korte 
termijn 

- Niet significant (M) Pijn 

Lange 
termijn 

- Significant, klinisch relevant in 
voordeel PRP (H) 

Korte 
termijn 

Niet significant (L) Significant, niet klinisch 
relevant in voordeel PRP (M) 

Functioneren 

Lange 
Termijn 

Significant, niet klinisch 
relevant in voordeel ABI 
(L) 

Significant, klinisch relevant in 
voordeel PRP (H) 

ZL= zeer laag bewijs| L= laag bewijs| M=middelmatig bewijs| H=hoog bewijs 

 
Effect van PRP op pijn: <6 maanden (korte termijn) 
Over de effectiviteit van PRP ten opzichte van ABI of zoutoplossing op pijn is geen 
literatuur. 
Er is bewijs van middelmatige kwaliteit dat aangeeft dat PRP geen meerwaarde 
heeft ten opzicht van CSI: MD 0.43 (-0.63;1.49). Het is mogelijk dat het effect op 
pijn voor de controlegroep zelfs klinisch relevant beter is (1.49 iets beter dan 1.2). 
 
Effect van PRP op pijn: ≥6 maanden (lange termijn) 
Over de effectiviteit van PRP ten opzichte van ABI of zoutoplossing op pijn is geen 
literatuur. 
Er is bewijs van hoge kwaliteit dat aangeeft dat PRP op lange termijn effectiever is 
ten opzichte van CSI: MD -2.29 (-3.37;-1.21); significant effect en klinisch relevant 
verschil >1.2 punten op 10-punts VAS schaal. 
 
Effect van PRP op functioneren: <6 maanden (korte termijn) 
Er is bewijs van lage kwaliteit dat aangeeft dat PRP grotendeels geen meerwaarde 
heeft ten opzichte van ABI of zoutoplossing: SMD -0.20 (-0.55;0.14). Het is 
mogelijk dat het effect op functioneren voor de controlegroep zelfs klinisch relevant 
beter is (-0.55 iets beter dan -0.50).  
Er is bewijs van middelmatige kwaliteit dat er een significant verschil is tussen PRP 
en CSI: SMD 0.58 (0.19;0.97). Echter, het is onduidelijk of het effect klinisch 
relevant is gezien het brede betrouwbaarheidsinterval. 
 
Effect van PRP op functioneren: ≥6 maanden (lange termijn) 
Er is bewijs van lage kwaliteit dat aangeeft dat ABI op lange termijn effectiever is 
ten opzichte van PRP: SMD -0.51 (-0.86;-0.16), dus een positief effect in het 
voordeel van de controlegroep. Echter, het is onduidelijk of het effect klinisch 
relevant is gezien het brede betrouwbaarheidsinterval.  
Er is daarentegen bewijs van hoge kwaliteit dat aangeeft dat PRP op lange termijn 
effectiever is ten opzichte van CSI op functioneren; SMD 1.05 (0.65-1.46). Dit 
resultaat komt overeen met een verbetering van de DASH score van 34 punten na 
PRP en 23 punten na CSI, een verschil van meer dan 10 punten wat beschouwd 
wordt als een klinisch relevant verschil. 
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3.6.2 Acute en chronische laterale epicondylaire tendinopathie 
Vervolgens hebben wij overall gekeken naar de effectiviteit van PRP bij patiënten 
met zowel acute en chronische laterale epicondylaire tendinopathieën. Voor de plots 
met gepoolde data en GRADE evidence tabellen verwijzen wij naar bijlage 6. 
 
Tabel 3 Overzicht gevonden effecten 
 

Controlegroep in RCT Acuut + chronisch 
Autoloog bloed (ABI) of 
zoutoplossing 

Corticosteroidinjecties (CSI) 

Korte 
termijn 

Significant, niet klinisch 
relevant in voordeel van PRP 
(L) 

Niet significant (H) Pijn 

Lange 
termijn 

Niet significant (L) Significant, klinisch relevant in 
voordeel van PRP (H) 

Korte 
termijn 

Niet significant (L) Significant, niet klinisch 
relevant in voordeel van PRP 
(L) 

Functioneren 

Lange 
Termijn 

Niet significant (ZL) Significant, klinisch relevant in 
voordeel van PRP (H) 

ZL= zeer laag bewijs| L= laag bewijs| M=middelmatig bewijs| H=hoog bewijs 

 
Effect van PRP op pijn: <6 maanden (korte termijn) 
Er is bewijs van lage kwaliteit dat er een significant effect is van PRP in vergelijking 
met ABI: -0.73 (-1.32;-0.15). Echter dit verschil is niet klinisch relevant (MD -0.73 
valt binnen de grens van -1.2), wat aangeeft dat PRP grotendeels geen meerwaarde 
heeft. Het excluderen van Raeissadat (<5x baseline concentratie PRP) in een 
sensitiviteitsanalyse geeft geen verandering in dit resultaat. 
Er is daarentegen bewijs van hoge kwaliteit dat er geen significant effect is van PRP 
in vergelijking met CSI: MD 0.10 (-0.75;0.95). Het excluderen van Omar (<5x 
baseline concentratie PRP) in een sensitiviteitsanalyse geeft geen verandering in dit 
resultaat. 
 
Effect van PRP op pijn: ≥6 maanden (lange termijn) 
Er is bewijs van lage kwaliteit dat er geen significant effect is van PRP in vergelijking 
met ABI: MD -0.65 (-1.37;0.06). Het excluderen van Raeissadat in een 
sensitiviteitsanalyse geeft geen verandering in dit resultaat. 
Er is daarentegen bewijs van hoge kwaliteit dat aangeeft dat PRP op lange termijn 
effectiever is ten opzichte van CSI: MD -2.29 (-3.37;-1.21); een significant effect en 
klinisch relevant verschil >1.2 punten op 10-punts VAS schaal. 
 
Effect van PRP op functioneren: <6 maanden (korte termijn) 
Er is bewijs van lage kwaliteit dat aangeeft dat op korte termijn PRP gelijkwaardig is 
aan ABI of zoutoplossing: SMD -0.01 (-0.36;0.35). Het overall effect valt tussen de 
klinische relevantiegrenzen. Sensitiviteitsanalyses suggereren een lagere 
heterogeniteit door exclusie van Krogh (design), echter zonder impact of 
significantie van het effect. Het excluderen van Raeissadat en Creaney (<5x 
baseline concentratie PRP) geeft een niet significant effect van PRP in vergelijking 
met de controlegroep: SMD 0.42 (-0.07; 0.90). 
Er is bewijs van lage kwaliteit dat er een significant verschil is tussen PRP en CSI: 
SMD 0.36 (0.02;0.70) wat conventioneel beschouwd wordt als een niet klinisch 
relevant effect. Sensiviteitsanalyse met uitsluiten van Krogh doet de heterogeniteit 
stijgen en het effect is niet meer significant (SMD 0.41 en 95% CI -0.09; 0.90). 

Pagina 22 van 66 



DEFINITIEF | Plaatjesrijk plasma bij een laterale epicondylaire tendinopathie | 21 mei 2015 

 

Sensitiviteitsanalyses met uitsluiten Omar (<5x baseline concentratie PRP) geeft 
weinig veranderingen in het resultaat SMD 0.43 (0.02;0.84). 
 
Effect van PRP op functioneren: ≥6 maanden (lange termijn) 
Er is bewijs van zeer lage kwaliteit dat er geen significant effect is van PRP in 
vergelijking met ABI of zoutoplossing op functioneren: SMD -0.13 (-0.99;0.72). 
Bij het excluderen van Creaney (<5x baseline concentratie PRP) blijft de effect 
schatting niet significant. 
Er is daarentegen bewijs van hoge kwaliteit dat aangeeft dat PRP op lange termijn 
effectiever is ten opzichte van CSI op functioneren; SMD 1.05 (0.65-1.46). Dit 
resultaat komt overeen met een verbetering van de DASH score van 34 punten na 
PRP en 23 punten na CSI, een verschil van meer dan 10 punten wat beschouwd 
wordt als een klinisch relevant verschil. 

3.7 Standpunten en richtlijnen  
De NHG richtlijn epicondylitis lateralis (2009)1 doet geen aanbevelingen over het 
gebruik van PRP bij de indicatie epicondylitis. 
 
Het Engelse National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) concludeert 
dat de veiligheid van het gebruik van plaatsjesrijk plasma bij tendinopathieën is 
gewaarborgd, maar dat er onvoldoende bewijs van goed niveau is om uitspraken te 
doen over de effectiviteit21. Verder wordt aangegeven dat in de beschikbare 
onderzoeken in de meeste gevallen verkeerde vergelijkingen zijn gedaan tussen 
interventie (PRP) en controle. Naast deze richtlijn voor PRP bij tendinopathieën, zijn 
er binnen NICE twee andere richtlijnen verschenen over de toepassing van PRP bij 
andere indicaties, zoals knieartrose22 en plantaris fasciopathie23 en deze richtlijnen 
concluderen hetzelfde als de richtlijn voor tendinopathieën. In de richtlijn voor 
behandeling van de diabetische voet wordt het gebruik van plaatsjesrijk plasma gel 
afgeraden24. 
 
Amerikaanse verzekeraars als Aetna, CIGNA, Premera Blue Cross en Regence group 
achten het gebruik van PRP injecties als experimenteel voor de behandeling van o.a. 
epicondylaire tendinopathieën (er worden meerdere indicaties genoemd) omdat er 
onvoldoende bewijsmateriaal is voor de effectiviteit van deze behandeling (bijlage 
7). 

3.8 Lopende klinische studies 
In het trial register zijn drie lopende placebo-gecontroleerde RCT studies gevonden 
(bijlage 8). Deze studies includeren 20, 100 en 120 patiënten met allen ≥3 
maanden klachten, meten o.a. pijn en functioneren en volgen patiënten 1 of 2 jaar 
na behandeling. De afronding van deze studies is gepland in respectievelijk oktober 
2015, december 2016 en januari 2017.  

3.9 Bespreking 
Er is geen bewijs dat injecteren met PRP bij patiënten met een chronische laterale 
epicondylaire tendinopathie effectiever is dan placebo of standaardzorg voor de 
uitkomsten pijn en functioneren. Er is een gebrek aan hoog-kwalitatieve placebo-
gecontroleerde studies of studies die vergeleken hebben met afwachtend beleid, 
en er is een zeer beperkt aanbod van studies die gericht hebben gekeken naar 
patiënten met chronische laterale epicondylaire tendinopathieën (≥6 maanden 
klachten). Deze conclusie komt overeen met de NICE richtlijn voor PRP bij 
tendinopathieën21.  
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Door de signalen uit het veld dat corticosteroidinjecties nog in de praktijk worden 
toegepast en de verscheidenheid aan RCT’s op het gebied van PRP bij laterale 
epicondylaire tendinopathieën hebben wij in een tweede stap onze PICO verruimd, 
zodat wij een volledig literatuuroverzicht konden geven met GRADE 
kwaliteitsbeoordeling. Wij hebben gekeken naar de effectiviteit van plaatjesrijk 
plasma (PRP) injectie(s) in vergelijking met enerzijds autologe bloed injecties (ABI) 
of zoutoplossing en anderzijds corticosteroidinjecties (CSI). De analyses zijn 
uitgevoerd voor patiënten met chronische laterale epicondylaire tendinopathieën 
(≥6 maanden klachten) en voor de volledige groep patiënten met acute en 
chronische laterale epicondylaire tendinopathieën (≥3 maanden klachten) en er is 
gekeken naar korte (<6 maanden)  en lange termijn effecten (≥6 maanden) op pijn 
en functioneren. 
 
Chronische laterale epicondylaire tendinopathie 
Controlegroep ABI/zoutoplossing:  
De resultaten laten geen significante en/of klinisch relevante effecten zien van PRP 
op functioneren op korte en lange termijn.  
 
Controlegroep CSI:  
De resultaten laten geen significante en/of klinisch relevante effecten zien van PRP 
op pijn en functioneren op korte termijn. Daarentegen is er wel een significant en 
klinisch relevant effect van PRP op pijn en functioneren op lange termijn. 
 
Acute en chronische laterale epicondylaire tendinopathie 
Controlegroep ABI/zoutoplossing:  
De resultaten laten geen significante en/of klinisch relevante effecten zien van PRP 
op pijn en functioneren op korte en lange termijn. 
 
Controlegroep CSI:  
De resultaten laten geen significante en/of klinisch relevante effecten zien van PRP 
op pijn en functioneren op korte termijn. Daarentegen is er wel een significant en 
klinisch relevant effect van PRP op pijn en functioneren op lange termijn.  
 
Kwaliteit van bewijs 
Voor alle geïncludeerde studies in dit rapport die PRP vergeleken hebben met 
ABI/zoutoplossing was de kwaliteit van het bewijs zeer laag tot laag. Voor de 
studies die vergeleken hebben met CSI was de kwaliteit van bewijs hoger: GRADE 
beoordelingen zijn middelmatig tot hoog. Echter, wij plaatsen verschillende 
kanttekeningen bij CSI als controlegroep. Uit een systematische review blijkt dat 
corticosteroidinjecties op de korte termijn (6 weken) een gunstig effect hebben op 
pijnreductie vergeleken met placebo, maar op de middellange (26 weken) en lange 
(1 jaar) termijn juist tot meer pijnklachten leiden.8 Een recente dubbelblinde RCT 
heeft dit nogmaals bevestigd.25 Bij patiënten met een laterale epicondylitis was na 
1 jaar 83% in de PRP groep volledig hersteld (of sterk verbeterd) vergeleken met 
96% in de placebogroep (p=0.01). Ook was het aantal patiënten met een recidief 
binnen 1 jaar hoger in de PRP groep vergeleken met de placebogroep (54% versus 
12%, p<0.001). Hierdoor weten wij niet of de effecten (verschillen tussen groepen) 
veroorzaakt zijn door het positieve effect van PRP of door het negatieve effect van 
CSI. Daarom zijn deze resultaten niet leidend voor onze conclusie. Ook de NHG 
standaard1 adviseert om geen corticosteroidinjecties toe te passen. 
 
Verder hebben de meeste studies patiënten geïncludeerd met klachten die minimaal 
3 maanden aanwezig zijn, terwijl signalen uit het veld aangeven dat PRP met name 
zou moeten worden ingezet bij chronische laterale epicondylaire tendinopathieën 
(≥6maanden), indien afwachtend beleid geen uitkomst heeft geboden. Dergelijke 
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studies zijn op dit moment onvoldoende aanwezig.  
 
Wat het extra lastig maakt om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van 
PRP is het gebrek aan afstemming over de beste methode voor het bereiden van 
PRP (hoeveelheid, aantal injecties, concentratie). Dit wordt zowel genoemd in 
discussies van de SR’s2;9 als in de NICE richtlijn21. 
 
Richtlijnen 
Er zijn geen richtlijnen die PRP als behandeling van chronische epicondylaire 
tendinopathieën aanbevelen.  

3.10 Conclusie betreffende ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ 
Wij stellen vast dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om te concluderen 
dat injecteren met PRP een effectieve behandeling is bij laterale epicondylaire 
tendinopathieën. PRP injectie(s) voldoen bij de genoemde indicatie daarom niet aan 
de stand van de wetenschap en praktijk. Gevolg daarvan is dat PRP bij laterale 
epicondylaire tendinopathieën niet behoort tot de te verzekeren prestaties van de 
Zvw. 
 
Injectie(s) met PRP bij laterale epicondylaire tendinopathieën mogen dus niet ten 
laste van de basisverzekering worden vergoed.  
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4 Beoordelingsproces en standpunt 

4.1 Raadpleging en consultatie partijen  
Wij hebben partijen op verschillende momenten in het beoordelingstraject 
betrokken. Startpunt was het organiseren van een overleg met vertegenwoordigers 
van de relevante beroepsgroepen (orthopeden, traumachirurgen, sportartsen, 
huisartsen) en een aantal methodologen. In deze scopings-bijeenkomst hebben wij 
een aantal vragen voorgelegd over toepassingsgebieden voor PRP, draagvlak voor 
het gebruik van PRP, afbakening van de PICO, formuleren van uitkomstmaten 
volgens GRADE en de te volgen werkwijze. Na het uitvoeren van het 
literatuuronderzoek hebben wij onze bevindingen per email schriftelijk voorgelegd 
voor commentaar. 
 
Wij hebben het ontvangen commentaar betrokken bij het opstellen van het 
conceptstandpunt. Het conceptstandpunt, met als conclusie dat de behandeling niet 
voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’, hebben wij vervolgens voor 
schriftelijke consultatie voorgelegd aan: 
 NOV (Nederlandse Orthopaedische Vereniging)  
 VSG (Vereniging voor Sportgeneeskunde)  
 NVVH (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde) 
 NHG (Nederlands Huisartsengenootschap) 
 KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)  
 NPCF (Nederlands Patiënten Consumenten Platform) 
 
De in bijlage 9 opgenomen schriftelijke reacties hebben wij hieronder samengevat 
en voorzien van een reactie.   
 
Commentaar NOV 
• De NOV benadrukt dat het onderzoeksveld van PRP zeer diffuus is. Volgens de 

NOV is de literatuur m.b.t. PRP doordrenkt van meerdere technieken, slechte of 
geen definities van de verschillende PRP’s, commerciële aanbieders met hun 
eigen systeem, met als gevolg variatie in aantal plaatjes en leukocyten. Het in 
het rapport gehanteerde classificatiesysteem van Mishra is volgens de NOV een 
zeer globale classificatie op basis van concentratie PRP en aan- of afwezigheid 
van leukocyten. De NOV vraagt zich af of dit een juiste keuze is geweest. De 
NOV pleit voor een goede classificatie van PRP en PRP afgeleide producten. 

• Met de einduitkomst van het rapport dat het gebruik van PRP niet voldoende 
onderbouwd is om in aanmerking te komen voor een vergoeding, is de NOV het 
eens. Het is volgens hen niet wenselijk dat PRP zonder goede classificatie nu al 
zonder goed prospectief onderzoek op de Nederlandse markt toegelaten zou 
moeten worden. Kortom, de NOV ziet weinig reden om PRP in de verzekerde 
zorg te gaan opnemen. Ze geven aan dat het vergoeden een verdere wildgroei 
voor PRP behandelingen die geen effect hebben, zou kunnen stimuleren. De 
NOV vindt dat ongewenst. 

• Aanvullend benadrukt de NOV in haar reactie dat het opvallend is dat er in veel 
studies een vergelijking met corticosteroidinjecties wordt gemaakt. Voor het 
toepassen van die injecties, hetgeen veelvuldig gebeurt in de tweede lijn, 
bestaat volgens de NOV ook al niet veel bewijs voor effectiviteit en is dan ook 
omstreden.  

• De NOV geeft aan dat het opportuun is om een goede studie naar het effect 
van PRP op de chronische laterale epicondylaire tendinopathie op te zetten, 
gefinancierd door een grote aanbieder, voordat er sprake is van vergoeding. 
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Reactie Zorginstituut Nederland 
Het Zorginstituut is het eens met de NOV dat er consensus moet komen over een 
classificatiesysteem voor PRP en PRP afgeleide producten. Omdat dit in de huidige 
praktijk nog niet voorhanden is, hebben wij gebruik gemaakt van de classificatie van 
Mishra om in ieder geval in de analyses rekening te houden met concentratie PRP en 
aanwezigheid van leukocyten; twee belangrijke componenten die voor variatie in 
samenstelling PRP kunnen zorgen. De NOV stelt voor om nieuwe studies te starten 
om dit vraagstuk te beantwoorden, maar het Zorginstituut is van mening dat beter 
de resultaten van de lopende placebo-gecontroleerde studies kunnen worden 
afgewacht. Mede ook vanwege de geringe effectiviteit in vergelijkende studies bij 
andere indicaties. Het Zorginstituut is het met de NOV eens dat het gebruik van CSI 
in de huidige praktijk omstreden is. Dit signaal behoeft volgens ons nader 
onderzoek. 
 
Commentaar VSG  
De VSG plaatst een aantal kanttekeningen bij het voorgelegde conceptstandpunt. 
De belangrijkste kanttekening is dat de hele analyse waarbij CSI als controlegroep is 
gebruikt naar hun mening niet nodig was, omdat PRP een vals-positief effect laat 
zien in vergelijking met CSI. VSG ondersteunt wel de conclusie van het 
conceptstandpunt.  
 
Reactie Zorginstituut Nederland 
Om zo volledig mogelijk te zijn in ons literatuuroverzicht hebben wij in een 
secundaire analyse CSI meegenomen, mede omdat CSI toch een toegepaste 
behandeling is in de praktijk. 
 
Reactie NVVH 
De NVVH onderschrijft de conclusie dat het op dit moment ontbreekt aan passend 
bewijs in de literatuur om een uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van 
plaatjesrijk plasma bij laterale epicondylaire tendinoapthieën. Ook zij constateren 
dat een slechte productdefinitie de toepassing van plaatjesrijk plasma bemoeilijkt en 
dat hier in de toekomst meer duidelijkheid over moet komen.   
 
Reactie NHG 
De NHG onderschrijft onze conclusie dat het ontbreekt aan passend bewijs om een 
uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit en dat verder placebo-gecontroleerd 
onderzoek nodig is om hier een oordeel over te kunnen geven.  
 
De NPCF heeft laten weten dat men door tijdsgebrek en gebrek aan inhoudelijke 
kennis over dit onderwerp geen reactie kan geven op het voorgelegde 
conceptstandpunt. Van het KNGF hebben wij geen reactie ontvangen. 
 

4.2 Advies Wetenschappelijke adviesraad (WAR)  
Wij hebben het conceptstandpunt en de van partijen ontvangen reacties daarop ter 
advisering voorgelegd aan de WAR. De WAR is tot de conclusie gekomen dat de 
behandeling met PRP injecties bij een laterale epicondylaire tendinopathie niet 
voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en heeft de RvB geadviseerd 
een dienovereenkomstig standpunt in te nemen. 

4.3 Standpunt Zorginstituut Nederland   
Het Zorginstituut concludeert – onder verwijzing naar de motivering in hoofdstuk 3 - 
dat de behandeling met PRP injecties bij een laterale epicondylaire tendinopathie 
niet voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en dat deze behandeling 
bij de betreffende indicatie niet behoort tot de te verzekeren prestaties van de Zvw. 
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5 Voorwaardelijke toelating tot het basispakket    

5.1 Bevoegdheid minister  
Sinds 1 januari 2012 kan de minister van VWS besluiten om zorg die niet voldoet 
aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ toch, voor een 
bepaalde periode, toe te laten tot het verzekerde pakket. Daaraan wordt de 
voorwaarde verbonden dat in dat tijdsbestek gegevens worden verzameld over de 
effectiviteit van de zorg. Aan de hand van deze gegevens kan na afloop van de 
periode van voorwaardelijke toelating worden vastgesteld of de zorg definitief 
onderdeel kan zijn van het verzekerde pakket. 
 
Voor meer informatie over de procedure verwijzen wij naar het rapport 
Uitvoeringstoets procedure voorwaardelijke toelating tot het basispakket.5 

5.2 Komt de beoordeelde behandeling hiervoor in aanmerking? 
Wij hebben op basis van de primaire en secundaire criteria die voor voorwaardelijke 
toelating zijn geformuleerd6 beoordeeld of deze interventie een potentiële kandidaat 
is voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket. Wij hebben bovenstaande 
criteria voorgelegd aan de deelnemers van de scopings-bijeenkomst en de reacties 
in de afweging meegenomen.  
 
Onze conclusie is dat er geen aanleiding is om de minister te adviseren deze 
behandeling als potentiële kandidaat voor voorwaardelijke toelating tot het 
basispakket aan te merken en wel om de volgende redenen.  
 
Zoals hiervoor beschreven, liggen de prevalentie en incidentie van een laterale 
epicondylaire tendinopathie hoog. Ook de geconsulteerde partijen bevestigen dat 
deze problematiek frequent voorkomt, een lange ziekteduur heeft en zowel 
beperkingen in ADL als in werk en sport geeft. Het is dus maatschappelijk relevant 
dat de aandoening adequaat wordt behandeld. Wij vinden echter dat de behandeling 
met plaatjesrijk plasma op dit moment niet kan worden aangemerkt als behandeling 
die daarvoor veelbelovend is. Voor vrijwel alle toepassingsgebieden van PRP bij 
klachten aan het bewegingsapparaat ontbreekt het aan overtuigend bewijs voor 
effectiviteit. Het is dan ook twijfelachtig of dit wel in toekomstig onderzoek 
aangetoond gaat worden voor de toepassing bij de laterale epicondylaire 
tendinopathie. Verder lopen er op dit moment drie placebo-gecontroleerde RCT’s in 
het buitenland. Het ligt in de rede de resultaten daarvan af te wachten. Aanvullende 
reden waarom PRP niet geschikt is voor voorwaardelijke toelating is dat er geen 
consensus is voor een eenduidige bereidingswijze, toepassing en therapeutische 
dosis van PRP injecties. 
 

 
5 De Uitvoeringstoets kan geraadpleegd worden via de website van het Zorginstituut www.zorginstituut.nl  
6 Zie Uitvoeringstoets procedure voorwaardelijke toelating tot het basispakket 

http://www.zorginstituut.nl/
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6 Consequenties voor de praktijk 

6.1 Ingangsdatum standpunt 
Wij hebben het standpunt toegezonden aan de minister van VWS. Het standpunt 
treedt in werking op 21 mei 2015. 

6.2 Zorgactiviteit 
Er is een zorgactiviteit voor behandeling met injecties bij een epicondylaire 
tendinopathie: 039445 injecties, met uitzondering van locale anesthesie. Deze 
zorgactiviteit kan afleiden naar zorgproduct: 131999164 Onderzoek of behandeling 
op de polikliniek of dagbehandeling bij een aandoening van zenuwen / zenuwwortels 
/ zenuwknopen bij de diagnose epicondylaire tendinopathie. Het ontbreekt op dit 
moment aan een passende zorgactiviteit code specifiek voor injecties met 
plaatjesrijk plasma bij de diagnose epicondylaire tendinopathie. Wij onderzoeken 
op dit moment met de Nederlandse Zorgautoriteit of er een zorgactiviteit voor deze 
behandeling moet worden aangemaakt. 

6.3 Aanspraakcode 
Als er een zorgactiviteit voor deze behandeling wordt aangemaakt, zal deze van 
een passende aanspraakcode worden voorzien die reflecteert dat de behandeling 
niet ten laste van de basisverzekering kan worden gedeclareerd. 

6.4 Kostenconsequentieraming 
Injectie(s) met PRP bij laterale epicondylaire tendinopathieën mogen niet ten laste 
van de basisverzekering worden vergoed. Daarom zijn er geen consequenties 
voor het budgettair kader. Onderstaand volgt ter kennisgeving een raming van de 
omvang van de kosten indien een behandeling met PRP injectie(s) wel effectief zou 
zijn bevonden. 
 
De kostenconsequentieraming betreft een behandeling met plaatjesrijk plasma 
injectie als behandeling bij laterale epicondylaire tendinopathie.  
 
Aan de raming ligt een aantal aannames en schattingen ten grondslag: 
a. raming populatie huidige interventie en potentiële gebruikers nieuwe 

interventies; 
b. raming kosten huidige en nieuwe interventies. 
 
Er zijn in 2014 1.6902.103 inwoners in Nederlands en dus ook ongeveer hetzelfde 
aantal ingeschreven patiënten bij een huisartsenpraktijk. 
 
Incidentie Aantal epicondylaire 

tendinopathieën per 

jaar 

20% herstelt niet 

vanzelf in 6 

maanden (NHG) 

Kosten kit PRP 

€300 

Kosten kit PRP 

€600 

5 per 1000 pt 84.510 16.902 €5.070.600 €10.141.200 
8 per 1000 pt 135.216 27.043 €8.112.900 €16.225.800 
 
Huidige interventie is in principe een afwachtend beleid zonder directe medische 
kosten. 
Nieuwe interventie: afhankelijk van de range in incidentie en range in kosten van 
een commerciële kit voor bereiding PRP liggen de bedragen tussen de €5.070.600 
en €16.225.800 per jaar als 20% van de patiënten, die niet herstelt na 6 maanden, 
ter behandeling van een laterale epicondylaire tendinopathie een injectie met PRP 
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toegediend zouden krijgen.  
 
In potentie zou een behandeling met plaatjesrijk plasma operatieve ingrepen 
met bijbehorende kosten in de tweede lijn kunnen voorkomen, maar ons inziens 
ontbreekt het aan onderbouwing in de literatuur hiervoor.  
 
Om in ieder geval een beeld te krijgen van de kosten die gedeclareerd worden in de 
tweede lijn voor de diagnose epicondylitis lateralis/medialis, hebben wij in 
onderstaand schema een top-6 weergegeven van zorgproducten met bijbehorende 
kosten. Er is gebruik gemaakt van het landelijke DBC informatiesysteem (DIS)7. 
 
Specialisme: 0305 Medisch specialistisch Orthopedie  
Diagnose: 1560 Epicondylitis lateralis/medialis 
 
Zorgproduct 

 

Omschrijving Aantal 

patiënten 

Gemiddelde 

verkoopprijs 

Totaal 

131999228 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van 
botspierstelsel 

3043 €145 €441.235 

131999164 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of 
dagbehandeling bij een aandoening van 
zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen 

1865 €455 €848.575 

131999254 Operatie aan de schouder of elleboog bij een 
aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 

980 €1455 €1.425.900 

131999129 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander 
extern fixatiemateriaal bij een aandoening van 
zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen 

699 €415 €290.085 

131999194 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling 
of polikliniek bij een aandoening van zenuwen / 
zenuwwortels / zenuwknopen 

345 €300 €103.500 

131999219 Operatie aan de elleboog of onderarm bij een 
aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 

240 €2630 €631.200 

    €3.740.495 
NOTE: OpenDISdata is 90% compleet voor 2012. De kosten zijn dus een onderschatting. 
NOTE: We hebben voor de KCR alleen directe medische kosten in kaart gebracht. 

6.5 Zorgverzekeraars 
De verantwoordelijkheid voor een rechtmatige uitvoering van de Zvw brengt voor de 
zorgverzekeraars met zich mee dat zij zich ervoor inspannen dat de vergoeding die 
zij ten laste van het basispakket doen, ook in overeenstemming is met de in de 
regelgeving opgenomen pakketvoorwaarden. Onrechtmatige vergoeding uit het 
basispakket moet worden voorkomen.  
 
Injectie(s) met PRP bij laterale epicondylaire tendinopathieën mogen niet ten laste 
van de basisverzekering worden vergoed. Het is aan zorgverzekeraars om er attent 
op te zijn dat dit ook niet gebeurt en daarover, indien nodig, met zorgaanbieders 
nadere/specifieke afspraken over te maken.    

6.6 Zorgaanbieders 
Het Zorginstituut adviseert beroepsgroepen NOV, NVVH, VSG, NHG en het KNGF 
hun achterban er op te wijzen dat plaatjesrijk plasma injecties toegepast bij een 
laterale epicondylaire tendinopathie niet behoort tot de te verzekeren prestaties. 
 
                                                                 
7 DBC onderhoud heeft een website: http://www.opendisdata.nl/. Deze website biedt zorg- en behandeldata die door 
Nederlandse ziekenhuizen zijn aangeleverd bij het DBC-informatiesysteem DIS. 
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Verder brengen wij de volgende punten onder de aandacht van de betrokken 
zorgaanbieders:    
• Het is van belang dat er consensus komt over de meest optimale 

bereidingsmethode van PRP (wel/geen leukocyten, wel/geen activatoren), 
therapeutische dosis en toepassingstechniek van injecteren van PRP.  

• Een multidisciplinaire evidence-based richtlijn voor de behandeling van een 
laterale epicondylaire tendinopathie ontbreekt op dit moment in Nederland. Het 
verdient aanbeveling een dergelijke richtlijn te ontwikkelen en - op basis van 
recente literatuurstudies - aanbevelingen te doen over de eerste en tweedelijns 
zorg bij patiënten met chronische epicondylaire tendinopathieën. Het is 
gewenst dat dan ook over de plek van corticosteroidinjecties in het 
behandeltraject van een (chronische) laterale epicondylaire tendinopathie 
onderbouwde, eenduidige aanbevelingen worden gedaan. 

6.7 Patiëntenorganisaties 
Wij adviseren de patiëntenverenigingen hun achterban erover te informeren dat 
plaatjesrijk plasma injecties toegepast bij een laterale epicondylaire tendinopathie, 
niet behoort tot de te verzekeren prestaties van de Zvw. 
 
 
Zorginstituut Nederland  
 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
 
 
Arnold Moerkamp 
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Bijlage 1: Toepassingsgebieden PRP (vooronderzoek) 

Bewegingsapparaat 
 

Toepassingsgebieden Aantal 
RCTs 

Actieve groep Controle groep 

Epicondylaire tendinopathie 8 PRP injectie Droge injectie 
-of- 
AWB 
-of-  
Glucocorticoid 
-of-  
saline 

Artrose knie 6 PRP injectie Saline injectie 
-of- 
Hyarulonzuur injectie 

Rotator cuff tear 6 Arthrosopische repair + 
PRP (injectie/ gel) 
-of- 
platelet-rich fibrin matrix 
(PRFM) 

Arthrosopische repair 

Anterior cruciale ligament 
reconstructie 
PRP= ter voorkoming tunnel widening 
 

5 ACL reconstructie + PRP 
(injectie/ gel) 
 

ACL reconstructie  
  

 
Toepassingsgebieden Aantal 

RCTs 
Actieve groep Controle groep 

Posterieure lumbale interbody fusie 
(PLIF) 

1 PLIF + PRP PLIF 

Rotator cuff tendinopathie 2 PRP injectie Saline injectie 
-of-  
Dry needling 

Heup fractuur 1 Interne fixatie + PRP 
injectie in de fractuur 
omgeving 

Interne fixatie 

Artrose heup 1 PRP injectie Hyaluronzuur injectie 

Tendinopathie patella 3 PRP injectie + 
excentrisch oefenen 

Dry needling + 
excentrisch oefenen 
-of- 
extracorporeal shock-
wave therapy 

Jumper’s knee 1 PRP injectie extracorporeal shock-
wave therapy 

Totale knie vervanging 1 TKA + PRP TKA 
Anterior-inferior tibio fibular ligament 
blessure 

1 PRP injectie - 
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Achilles tendinopathie 2 PRP injectie Saline + Excentrische 
oefeningen 

Plantaire fasciitis 2 PRP injectie Dextrose/lidocaine 
oplossing 
-of- 
Depomedrol cortisone 

Talus letsel 1 PRP injectie Hyarulonzuur injectie 

Calcaneus fractuur 
Autograft: quadriceps 
tendon/hamstring tendon 
Allograft: patellar tendon/achilles 
tendon 

1 Allograft + PRP Allograft  
-of- 
autograft 

Achilles tendon ruptuur 1 OK + PRP injectie OK 
Spierletsel bij sporters 1 PRP + conservatieve 

behandeling 
Conservatieve 
behandeling 

 
Wondheling 
 

Toepassingsgebieden Aantal 
RCTs 

Actieve groep Controle groep 

Totale knie vervanging 1 TKA + PRP topical TKA 
Decubitis 1 PRP 1x dosis 

PRP 2x dosis 
PRP + hyaluronzuur 

Standaard zorg 

Sternotomie vanwege hart OK 1 PRP voor dichtmaken 
sternum 

Alleen dichtmaken 
sternum 

Coronary artery bypass grafting 
(CABG): opheffen vernauwing 
kransslagader met bloedvat bv. uit 
been: vena saphera magma= kans op 
infectie 

1 CABG + PRP op 
huid/wond been 

CABG 

Endovasculaire chirurgie bij 
aneurysma (EVAR): stent graft in 
aorta. PRP ter voorkoming infecties 

1 EVAR + PRP EVAR 

Diabetes voet: PRP voor 
wondgenezing 

1  PRP - 

Traumatische littekens 1 Fat graft + PRP + 
nonablative laser 

Fat graft + PRP 
Of 
Nonablative laser 

Rimpels: fractional carbon dioxide 
laser resurfacing (FxCR) 

1 FxCR + PRP ene kant FxCR + saline andere 
kant 
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Overige 
 

Toepassingsgebieden Aantal 
RCTs 

Actieve groep Controle groep 

Lebra: perifere neuropathie 1 PRP PPP (plaatjes poor 
plasma) 

Parotitis (bv door de bof): weghalen 
oorspeekselklier 

1 Parotidectomie + PRP 
gel 

Parotidectomie 

Laseren ogen (LASIK): PRP ter 
bevordering herstel hoornvlies 

1 LASIK + PRP druppels LASIK + saline druppels 

Facial lipostructure (filling) 1 Facial lipostructure + 
PRP ene gezichtshelft 

Facial lipostructure + 
platelet rich fibrin 
andere gezichtshelft 

Alopecia areata (plaatsgewijze 
kaalheid door auto-immuunziekte) 

1 Intralesional infection 
PRP 
-of- 
Triamicolone acetonide 
(TrA) 
-of- 
Placebo  
 
ene helft hoofd 

Geen behandeling 
andere helft hoofd 

Bilaterale reconstructie latissimus 
dorsi  

1 PRP spray ene kant Geen behandeling 
andere kant 

Benigne baarmoedermond erosie (bv. 
na bevalling/schimmelinfectie) 

1 PRP Laser 

Acuut chemisch trauma hoornvlies 1 Medische behandeling 
+ PRP druppels 

Medische behandeling 

Huidherstel na verkleuring/couperose 1 Laser + PRP gel Laser 

Acne/littekenvorming 1 CO2 fractional 
resurfacing + PRP 
injectie ene kant 
 
Saline injectie andere 
kant 

CO2 fractional 
resurfacing 

Cyst enucleation= cystectomie 
(weghalen cyste in de mond, kaakbot 
openmaken en klein gedeelte kaakbot 
verwijderen) 

1 Bone graft + PRP Bone graft 
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Bijlage 2: Zoekstrategie en resultaten literatuursearch 

platelet-rich plasma bij tennis elbow 
 Searchdatum: 29-09-2014 
 Database (website): Medline (Pubmed) 
Zoektermen: ("Platelet-Rich Plasma"[Mesh] OR (platelet[tiab] AND rich[tiab] AND (fibrin[tiab] OR plasma[tiab] OR therap*[tiab])))  
AND (epicondyl*[tiab] OR "tennis elbow"[mesh] OR tennis[tiab] OR elbow[tiab 
 
 
Referentie Conform 

selectiecriteria 
Reden van in- of exclusie  

1. Chiavaras MM, Jacobson JA, Carlos R, et al. IMpact of Platelet Rich plasma OVer 
alternative therapies in patients with lateral Epicondylitis (IMPROVE): protocol for a 
multicenter randomized controlled study: a multicenter, randomized trial comparing 
autologous platelet-rich plasma, autologous whole blood, dry needle tendon fenestration, 
and physical therapy exercises alone on pain and quality of life in patients with lateral 
epicondylitis. Acad Radiol 2014; 21: 1144-55. 

 Protocol artikel 

2. Mishra AK, Skrepnik NV, Edwards SG, et al. Efficacy of platelet-rich plasma for chronic 
tennis elbow: a double-blind, prospective, multicenter, randomized controlled trial of 230 
patients. Am J Sports Med 2014; 42: 463-71. 

X  

3.   Raeissadat SA, Rayegani SM, Hassanabadi H, et al. Is Platelet-rich plasma superior to 
whole blood in the management of chronic tennis elbow: one year randomized clinical 
trial. BMC Sports Sci Med Rehabil 2014; 6: 12. 

X  

4.   Raeissadat SA, Sedighipour L, Rayegani SM, et al. Effect of Platelet-Rich Plasma (PRP) 
versus Autologous Whole Blood on Pain and Function Improvement in Tennis Elbow: A 
Randomized Clinical Trial. Pain Res Treat 2014; 2014: 191525. 

 Studie wordt al meegenomen bij 
3 

5.   Dallaudiere B, Pesquer L, Meyer P, et al. Intratendinous injection of platelet-rich plasma 
under US guidance to treat tendinopathy: a long-term pilot study. J Vasc Interv Radiol 
2014; 25: 717-23. 

 Geen RCT 
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platelet-rich plasma bij tennis elbow 
 Searchdatum: 29-09-2014 
 Database (website): Medline (Pubmed) 
Zoektermen: ("Platelet-Rich Plasma"[Mesh] OR (platelet[tiab] AND rich[tiab] AND (fibrin[tiab] OR plasma[tiab] OR therap*[tiab])))  

 
AND (epicondyl*[tiab] OR "tennis elbow"[mesh] OR tennis[tiab] OR elbow[tiab 

 
6.   Rodriguez JA. Corticosteroid versus platelet-rich plasma injection in epicondylitis. Orthop 

Nurs 2014; 33: 257-65. 
 Andere uitkomstmaat 

7.   Tonk G, Kumar A, Gupta A. Platelet rich plasma versus laser therapy in lateral 
epicondylitis of elbow. Indian J Orthop 2014; 48: 390-3. 

 Geen RCT 

8.   Krogh TP, Fredberg U, Stengaard-Pedersen K, et al. Treatment of lateral epicondylitis with 
platelet-rich plasma, glucocorticoid, or saline: a randomized, double-blind, placebo-
controlled trial. Am J Sports Med 2013; 41: 625-35. 

X  

9.   Martin JI, Merino J, Atilano L, et al. Platelet-rich plasma (PRP) in chronic epicondylitis: 
study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2013; 14: 410. 

 Protocol artikel 

10. Shiple BJ. How effective are injection treatments for lateral epicondylitis? Clin J Sport Med 
2013; 23: 502-3. 

 Commentaar 

11. Chaudhury S, de La Lama M, Adler RS, et al. Platelet-rich plasma for the treatment of 
lateral epicondylitis: sonographic assessment of tendon morphology and vascularity (pilot 
study). Skeletal Radiol 2013; 42: 91-7. 

 Geen RCT 

12. Mautner K, Colberg RE, Malanga G, et al. Outcomes after ultrasound-guided platelet-rich 
plasma injections for chronic tendinopathy: a multicenter, retrospective review. PM R 
2013; 5: 169-75. 

 Geen RCT 

13. Titchener AG, Titchener AG, Booker SJ, et al. Corticosteroid and platelet-rich plasma 
injection therapy in tennis elbow (lateral epicondylalgia): a survey of current UK specialist 
practice and a call for clinical guidelines. Br J Sports Med 2013;   

 Geen RCT 

14. Nichols AW. Two-year follow-up of injection with platelet-rich plasma versus corticosteroid 
for lateral epicondylitis. Clin J Sport Med 2012; 22: 451-2. 

 Commentaar 

15. Hechtman KS, Uribe JW, Botto-vanDemden A, et al. Platelet-rich plasma injection reduces 
pain in patients with recalcitrant epicondylitis. Orthopedics 2011; 34: 92. 

 Geen RCT 
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 Searchdatum: 29-09-2014 
platelet-rich plasma bij tennis elbow 

 Database (website): Medline (Pubmed) 
Zoektermen: ("Platelet-Rich Plasma"[Mesh] OR (platelet[tiab] AND rich[tiab] AND (fibrin[tiab] OR plasma[tiab] OR therap*[tiab])))  

 
AND (epicondyl*[tiab] OR "tennis elbow"[mesh] OR tennis[tiab] OR elbow[tiab 

 
16. Creaney L, Wallace A, Curtis M, et al. Growth factor-based therapies provide additional 

benefit beyond physical therapy in resistant elbow tendinopathy: a prospective, single-
blind, randomised trial of autologous blood injections versus platelet-rich plasma 
injections. Br J Sports Med 2011; 45: 966-71. 

X  

17. Gosens T, Peerbooms JC, van Laar W, et al. Ongoing positive effect of platelet-rich plasma 
versus corticosteroid injection in lateral epicondylitis: a double-blind randomized 
controlled trial with 2-year follow-up. Am J Sports Med 2011; 39: 1200-8. 

X  

18. Thanasas C, Papadimitriou G, Charalambidis C, et al. Platelet-rich plasma versus 
autologous whole blood for the treatment of chronic lateral elbow epicondylitis: a 
randomized controlled clinical trial. Am J Sports Med 2011; 39: 2130-4. 

X  

19. Peerbooms JC, Sluimer J, Bruijn DJ, et al. Positive effect of an autologous platelet 
concentrate in lateral epicondylitis in a double-blind randomized controlled trial: platelet-
rich plasma versus corticosteroid injection with a 1-year follow-up. Am J Sports Med 2010; 
38: 255-62. 

 Studie wordt al meegenomen bij 
17 

20. Kampa RJ and Connell DA. Treatment of tendinopathy: is there a role for autologous 
whole blood and platelet rich plasma injection? Int J Clin Pract 2010; 64: 1813-23. 

 Geen RCT 

21. Mishra A, Collado H, Fredericson M. Platelet-rich plasma compared with corticosteroid 
injection for chronic lateral elbow tendinosis. PM R 2009; 1: 366-70. 

 Case report 

22. Mishra A and Pavelko T. Treatment of chronic elbow tendinosis with buffered platelet-rich 
plasma. Am J Sports Med 2006; 34: 1774-8. 

 Geen RCT 
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Bijlage 3: Overzicht geselecteerde systematische reviews 

 
Studie ID  Studie karakteristieken  Patiënt karakteristieken  Interventie(s)  Resultaten AMSTAR score 

De Vos 2014 SR  
Zoekdatum: t/m oktober 2013 
Studie designs: RCT’s 
Geïncludeerde studies: Peerboom 
2010, Gosens 2011, Creaney 2011,  
Thanasas 2011, Omar 2012, Krogh 
2013, Mishra 2014 

Chronische laterale 
epicondylitis 

PRP 
Vergelijking: autoloog bloed, 
corticosteroidinjecties, saline, 
bupivacaine, 
triamcinolone/epinephrine 
(saline) 

Er is niet gepooled. 
Er is sterk bewijs dat PRP 
injecties niet effectief zijn als 
behandelvorm bij patiënten 
met een chronische laterale 
epicondylaire tendinopathie. 

5/11 

Moraes 2014 SR 
Zoekdatum: t/m maart 2013 
Geïncludeerde studies: Thanasas 
2011, Creaney 2011, Krogh 2013 

≥3 maanden klachten door 
epicondylitis lateralis 

PRP 
Vergelijking: autoloog bloed, 
triamcinolone/ epinephrine 
(saline) 
 
Exclusie: 
corticosteroidinjecties 

Er is gepooled ondanks veel 
heterogeniteit. Er waren geen 
klinisch relevante verschillen 
tussen interventie en controle 
groepen. 
 

10/11 
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Bijlage 4: AMSTAR beoordeling systematische reviews 

 
 
 
 
AMSTAR kwaliteitsbeoordeling systematische reviews De Vos 2014 Moraes 2014 

Item   

1. Was an "a priori" design provided?  Nee Onduidelijk 

2. Was there duplicate study selection and data extraction?  Ja Ja 

3. Was a comprehensive literature search performed?  Ja Ja 

4. Was the status of publication (i.e., grey literature) used as an inclusion criterion?  Nee Ja 

5. Was a list of studies (included and excluded) provided?  Nee Ja 

6. Were the characteristics of the included studies provided?  Ja Ja 

7. Was the scientific quality of the included studies assessed and documented?  Ja Ja 

8. Was the scientific quality of the included studies used appropriately in formulating 
conclusions?  

Ja Ja 

9. Were the methods used to combine the findings of studies appropriate?  NA Ja 

10. Was the likelihood of publication bias assessed?  Nee Ja 

11. Was the conflict of interest included?  nee Ja 

Totaal 5/11 10/11 
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Bijlage 5: Overzicht geselecteerde RCT’s 

Studie Belangrijkste 
inclusie 

Interventie en 
vergelijkende 
behandeling 

Methode PRP FU Duur Belangrijkste 
relevante 
uitkomstmaten 

% verbetering in 
interventie 

% verbetering in 
controle 

Veiligheid 

Raeissadat 
201418 
 
RCT 
 
N=64 

≥3 maanden 
symptomen 
 
≥ 5 score op VAS 
 

G1: PRP (33) 
 
G2: ABI (31) 
 
5 weken 
stretchoefeningen en 
excentrische 
oefeningen 
(onbekende inhoud) 

Rooyagen kit (made 
by Arya Mabna 
Tashkhis Corporation) 
 
1x injectie: 2 mL PRP 
Peppering techniek 
 
Plaatjesconcentratie: 
4.8 zoveel als ABI 
 
PRP met leukocyten 
 
Niet geactiveerd 
 

4,8 weken 
6,12 mnd 

VAS 
 
Mayo score 
 
 

VAS 
Behandelsucces: 61% 
na 4 weken† 
Behandelsucces: 75% 
na 8 weken† 
Behandelsucces: 81% 
na 6 mnd† 
Behandelsucces: 75% 
na 12 mnd† 
 
MAYO 
Behandelsucces: 34% 
na 4 weken† 
Behandelsucces: 48% 
na 8 weken† 
Behandelsucces: 50% 
na 6 mnd† 
Behandelsucces: 45% 
na 12 mnd† 
 

VAS 
Behandelsucces: 63% 
na 4 weken 
Behandelsucces: 73% 
na 8 weken 
Behandelsucces: 77% 
na 6 mnd 
Behandelsucces: 60% 
na 12 mnd 
 
MAYO 
Behandelsucces: 45% 
na 4 weken 
Behandelsucces: 54% 
na 8 weken 
Behandelsucces: 54% 
na 6 mnd 
Behandelsucces: 50% 
na 12 mnd 
 

 

Mishra  
201417 
 
RCT  
 
N=230 

Klinische diagnose 
laterale epicondylaire 
tendinopathie 
 
≥3 maanden 
symptomen 
 
Conservatieve 
therapieën geen effect 
 
>50 mm/100 mm op 
VAS bij pols extensie 

G1: PRP (116) 
 
G2: bupivacaine (114) 

GPS BIOMET  
 
1x injectie: 2-3 mL 
PRP, onbekend 
hoeveel bupivacaine 
Peppering techniek 
 
Plaatjesconcentratie: 
5x baseline 
 
PRP met leukocyten 
 
Niet geactiveerd 
 

12,24 weken 
 
Follow-up is om 
onbekende redenen 
verlengd tot 24 
weken 

VAS 
 
PRTEE 
 
 

VAS 
Behandelsucces: 55% 
na 12 weken† 
Behandelsucces 72% 
na 24 weken* 
 
VAS reductie >25% 
74% na 3 mnd 
 
PRTEE 
(weinig gegevens) 
Verbetering, maar niet 
significant tov controle 

VAS 
Behandelsucces: 47% 
na 12 weken 
Behandelsucces 56% 
na 24 weken 
 
VAS reductie >25% 
6% na 3 mnd 
 
PRTEE 
(weinig gegevens) 

Geen significante  
complicaties 

Krogh  
201316 
 
RCT 
 
N=60 

Klinische diagnose en 
ultrasonografische 
aanwijzingen laterale 
epicondylaire 
tendinopathie 
 
≥3 maanden 
symptomen 

G1: PRP (20) 
 
G2: CSI (20) 
(1mL triamcinolone en 
2 mL lidocaine) 
 
G3: Zoutoplossing 
(20) 

GPSII BIOMET  
 
Voorbereiding: 10-
15mL lidocaine 
 
1x injectie: 3-3,5 mL 
PRP zonder verdere 
toevoeging 

3 maanden PRTEE-Pijn score 
 
PRTEE-
functioneren 
score 
 
 

PRTEE-P 
6 punten verbetering  
na 3 maanden (22%)† 
 
 
 
 
 

PRTEE-P 
G2: 3 punten 
verbetering na 3 
maanden (13%) 
G3: 7 punten 
verbetering na 3 
maanden (25%) 
 

PRP gaf 
significant meer 
pijn tov de 
andere twee 
groepen 
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Ultrageluid: 
aanwijzing 
tendinopathie= 
doppler flow grade 2 

 
Standaard stretchen 
en excentrisch 
oefenen 

Peppering techniek 
 
Plaatjesconcentratie: 
8x zoveel als ABI 
 
PRP met leukocyten 
 
Bij pijn: 
acetaminophen 
 
Standaard stretch en 
oefenprogramma 
voorgeschreven 

PRTEE-F 
17 punten verbetering  
na 3 maanden (32%)† 
 
 

 

PRTEE-F 
G2: 14 punten 
verbetering na 3 
maanden (27%) 
G3: 8 punten 
verbetering na 3 
maanden (16%) 

Omar 201220 
 
RCT 
 
N= 30 

Klinische diagnose 
laterale epicondylaire 
tendinopathie 

G1: PRP (15) 
 
G2 CSI (15) 

JMS Signapor Ltd 
 
1x injectie 
Techniek onduidelijk 
Volume onduidelijk 
 
Plaatjesconcentratie: 
2x verhoogd 
 
Onduidelijk of er 
leukocyten in PRP 
zitten 
 
 

6 weken VAS 
 
DASH 

VAS 
4.2 punten verbetering  
(53%)† 
 
DASH 
39 punten verbetering  
(66%)† 
 

VAS 
4.3 punten 
verbetering  (50%)† 
 
DASH 
37 punten verbetering  
(65%)† 
 

 

Creaney 
201114 
 
RCT  
 
N=150 
 

Elleboog 
tendinopathie (geen 
criteria vermeld) 
 
≥6 maanden 
symptomen  
 
Uitbehandeld met 
conservatieve 
therapieën 

G1: ABI (70) 
 
G2: PRP (80) 
 
 

LC6: Sarstedt 
 
2x injectie: op 
baseline en na 1 mnd: 
1,5 mL met 2 mL 
bupivacaine 
Geen peppering 
techniek 
 
Plaatjesconcentratie: 
2.8 zoveel als ABI 
 
Onduidelijk of er 
leukocyten in PRP 
zitten 
 
Niet geactiveerd 
 
Pijnbestrijding: 
coldpacks en 
paracetamol. Geen 
NSAID 

6 maanden PRTEE  PRTEE 
Behandelsucces: 66% 
na 6 maanden.† 
 
 
 
 
 

PRTEE 
Behandelsucces: 72% 
na 6 maanden 
 

NB 

Gosens 
201115 
 
RCT 
 
N=100 

Klinische diagnose 
laterale epicondylaire 
tendinopathie 
 
≥6 maanden 
symptomen 
 
Pijn >50 op VAS 

G1: PRP (51) 
 
G2: CSI (49) 
(bupivacaine en 
epinephrine) 
 
Tot 2 weken na 
injecties 2 weken 

GPS BIOMET 
 
1x injectie: 3 mL PRP 
met bupivacaine en 
epinephrine 
Peppering techniek:5x 
naald injecteren 
 

24 maanden VAS: >25 
afname 
 
DASH  

VAS 
Behandelsucces: 75% 
na 24 maanden.* 
 
DASH 
Behandelsucces: 73% 
na 24 maanden.* 
 

VAS 
Behandelsucces: 43% 
na 24 maanden 
 
DASH 
Behandelsucces: 39% 
na 24 maanden 
 

Kleine toename 
in pijn in PRP 
groep. Verder 
niks bekend. 
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stretchen onder 
begeleiding van fysio, 
gevolgd door 
excentrische 
oefeningen 

Plaatjesconcentratie: 
niet gerapporteerd 
maar GPS BIOMET zit 
gemiddeld >5x 
baseline 
 
PRP met leukocyten 
 
Niet geactiveerd 
 

 
 

Thanasas 
201119 
 
RCT  
 
N=28 

Klinische diagnose 
laterale epicondylaire 
tendinopathie 
 
≥3 maanden 
symptomen 

G1: ABI (14) 
 
G2: PRP (14) 
 
5 weken 
stretchoefeningen en 
excentrische 
oefeningen 
(onbekende inhoud) 

GPSIII BIOMET 
 
1x injectie: 3mL PRP 
zonder verdere 
toevoeging. Peppering 
techniek 
 
Plaatjesconcentratie: 
5.5x zoveel als ABI 
 
PRP met leukocyten 
 
Niet geactiveerd 
 
Pijnbestrijding: 
coldpacks en 
paracetamol. Geen 
NSAID 

6, 12 en 24 weken VAS 
 
LES 

VAS 
Behandelsucces: 3.8 
punten na 6 maanden 
(61%)* 
Behandelsucces: 4.2 
punten na 12 maanden 
(69%)† 
Behandelsucces: 4.4 
punten na 24 maanden 
(71%)† 
 
 
LES 
Behandelsucces: 2.0 
punten na 6 maanden 
(29%)† 
Behandelsucces: 2.2 
punten na 12 maanden 
(31%)† 
Behandelsucces: 2.3 
punten na 24 maanden 
(33%)† 
 

VAS 
Behandelsucces: 2.5 
punten na 6 maanden 
(42%) 
Behandelsucces: 3.2 
punten na 12 
maanden (54%) 
Behandelsucces: 3.4 
punten na 24 
maanden (58%) 
 
LES 
Behandelsucces: 1.9 
punten na 6 maanden 
(25%) 
Behandelsucces: 1.9 
punten na 12 
maanden (26%) 
Behandelsucces: 2.0 
punten na 24 
maanden (27%) 
 

Lokale pijn en 
discomfort: 
ABI:29%| 
PRP:64% 
 
Meer 
ontstekingsreacti
e na PRP prik, 
mogelijk door 
aanwezige witte 
bloedcellen 

ABI: autoloog bloedinjecties; PRP: Plaatjesrijk plasma; CSI: corticosteroidinjecties; VAS: visual Analogue Scale; DASH: Disabilities of the Arm and Hand; PRTEE: Patient related elbow evaluation; LES: 
Liverpool: Mayo Score: Mayo elbow performance index  
†= geen significant effect tussen groepen 
*= wel significant effect tussen groepen 
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Bijlage 6: Risk of bias, plots en GRADE evidence tabellen 

Risk of bias tabellen  
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   Plots en GRADE evidence tabellen voor chronische laterale epicondylaire tendinopathie 
 
    
   Pijn op korte termijn bij chronische klachten= CSI als controle 
    
   CSI: 
 

                  

Study or Subgroup
Gosens 2011

Total (95% CI)
Heterogeneity: Not applicable
Test for overall effect: Z = 0.79 (P = 0.43)

Mean
4.77

SD
2.5

Total
51

51

Mean
4.34

SD
2.89

Total
49

49

Weight
100.0%

100.0%

IV, Random, 95% CI
0.43 [-0.63, 1.49]

0.43 [-0.63, 1.49]

Experimental Control Mean Difference Mean Difference
IV, Random, 95% CI

-10 -5 0 5 10
Favours PRP Favours control

 
   Pijn op de lange termijn bij chronische klachten= CSI als controle 
    Zie  pagina 44 voor plot en pagina 46 voor GRADE tabel 
 
   Functioneren op korte termijn bij chronische klachten= zowel ABI als CSI als controle 
 

                

Study or Subgroup
7.1.1 versus ABI
Creany 2011
Subtotal (95% CI)
Heterogeneity: Not applicable
Test for overall effect: Z = 1.16 (P = 0.25)

7.1.2 Versus corticosteroids
Gosens 2011
Subtotal (95% CI)
Heterogeneity: Not applicable
Test for overall effect: Z = 2.94 (P = 0.003)

Test for subgroup differences: Chi² = 8.79, df = 1 (P = 0.003), I² = 88.6%

Mean

33

23

SD

23.69

19.69

Total

70
70

51
51

Mean

37.7

11.02

SD

21.93

20.99

Total

60
60

55
55

Weight

100.0%
100.0%

100.0%
100.0%

IV, Random, 95% CI

-0.20 [-0.55, 0.14]
-0.20 [-0.55, 0.14]

0.58 [0.19, 0.97]
0.58 [0.19, 0.97]

Experimental Control Std. Mean Difference Std. Mean Difference
IV, Random, 95% CI

-10 -5 0 5 10
Favours control Favours PRP
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   Functioneren op lange termijn bij chronische klachten= zowel ABI als CSI als controle 
 
   ABI: 

   

Study or Subgroup
Creany 2011

Total (95% CI)
Heterogeneity: Not applicable
Test for overall effect: Z = 2.85 (P = 0.004)

Mean
35.8

SD
23.69

Total
70

70

Mean
46.8

SD
18.57

Total
60

60

Weight
100.0%

100.0%

IV, Random, 95% CI
-0.51 [-0.86, -0.16]

-0.51 [-0.86, -0.16]

Experimental Control Std. Mean Difference Std. Mean Difference
IV, Random, 95% CI

-10 -5 0 5 10
Favours control Favours PRP

 
   CSI: 
    zie pagina 45 voor plot en pagina 48 voor GRADE tabel 
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  Plots en evidence tabellen voor acute en chronische laterale epicondylaire tendinopathie 
 
   Pijn op korte termijn= zowel ABI als CSI als controle 
 

    
 
 
   Pijn op lange termijn= zowel ABI als CSI als controle 
 

 
 
   Functioneren op korte termijn= zowel ABI/zoutoplossing als CSI als controle 
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   Functioneren op lange termijn= zowel ABI als CSI als controle 
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PRP versus autoloog bloed injecties en zoutoplossing op pijn: korte en lange termijn effecten  

 
 

Quality assessment No of patients Effect 

No of 
studies 

Design 
Risk of 

bias 
Inconsistency Indirectness Imprecision 

Other 
considerations 

Platelet-rich 
plasma 

injections 

Whole 
blood 

Relative 
(95% 

CI) 
Absolute 

Quality Importance 

Pain - visual analogue scale: <6 mnd (Better indicated by lower values) 

2 randomised 
trials 

serious1,2 no serious 
inconsistency 

no serious 
indirectness 

serious3 none 45 44 - MD 0.73 
lower  

(1.32 to 0.15 
lower) 

˜˜˜˜  
LOW 

CRITICAL 

Pain - visual analogue scale: ≥6 mnd (Better indicated by lower values) 

2 randomised 
trials 

serious1,2 no serious 
inconsistency 

no serious 
indirectness 

Serious3 none 45 44 - MD -0.65 
lower  

(-1.37 lower 
to 0.06 
higher) 

˜˜˜˜  
LOW 

CRITICAL 

1No blinding of patients - subjective outcome. 
2 Unclear if intension to treat analysis was performed. 
3 Point of no effect and threshold of 1.2 cm included in CI in one direction. OIS reached: to detect a clinically relevant mean difference of 1.2 cm (with median SD of 1.5) 
a sample size of 50 patients would be needed. 
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PRP versus autoloog bloed injecties en zoutoplossing op functioneren: korte en lange termijn effecten  
 
 

Quality assessment No of patients Effect 

No of 
studies 

Design 
Risk of 

bias 
Inconsistency Indirectness Imprecision 

Other 
considerations 

Platelet-
rich plasma 
injections 

Whole blood, 
bupivacaine 

or saline 

Relative 
(95% 

CI) 
Absolute 

Quality Importance 

PRTEE - MAYO - DASH - LES: <6 mnd (Better indicated by higher values) 

4 randomised 
trials 

serious1,2 serious3 no serious 
indirectness 

no serious 
imprecision4 

none 135 124 - SMD 0.01 
lower (0.36 

lower to 0.35 
higher) 

˜˜˜˜  
LOW 

CRITICAL 

PRTEE - MAYO - DASH: ≥6 mnd (Better indicated by higher values) 

3 randomised 
trials 

serious1,2 serious5 no serious 
indirectness 

very serious6 none 115 104 - SMD 0.13 
lower (0.99 

lower to 0.72 
higher) 

˜˜˜˜  
VERY 
LOW 

CRITICAL 

1 No blinding of patients / clinicians in most studies. 
2 Unclear ITT analysis. 
3 I² 44%; discordant point estimates. 
4 Point of no effect included in CI, but CI does not include threshold SMD of 0.5 in either direction. 
5 I² 77%; discordant point estimates. 
6 Point of no effect and threshold SMD of 0.5 included in CI in both directions. 
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PRP versus corticosteroidinjecties op pijn en functioneren: korte en lange termijn effecten  
 

Quality assessment No of patients Effect 

No of 
studies 

Design 
Risk of 

bias 
Inconsistency Indirectness Imprecision 

Other 
considerations 

Platelet-
rich 

plasma 
injections 

Corticosteroids 
Relative 
(95% 

CI) 
Absolute 

Quality Importance 

Pain Visual analogue scale: <6 mnd (Better indicated by lower values) 

2 randomised 
trials 

no 
serious 
risk of 
bias1 

no serious 
inconsistency 

no serious 
indirectness 

no serious 
imprecision2 

none 66 64 - MD 0.1 
higher (0.75 

lower to 
0.95 higher) 

HIGH CRITICAL 

Pain Visual analogue scale: ≥6 mnd (Better indicated by lower values) 

1 randomised 
trials 

no 
serious 
risk of 
bias 

no serious 
inconsistency 

no serious 
indirectness 

no serious 
imprecision3 

none 51 49 - MD 2.29 
lower (3.37 

to 1.21 
lower) 

 HIGH CRITICAL 

Function PRTEE - MAYO - DASH - LES: <6 mnd (Better indicated by higher values) 

3 randomised 
trials 

serious4 no serious 
inconsistency 

no serious 
indirectness 

serious5 none 86 84 - SMD 0.36 
higher (0.02 

lower to 
0.70 higher) 

LOW CRITICAL 

Function PRTEE - MAYO - DASH: ≥6 mnd (Better indicated by higher values) 

1 randomised 
trials 

no 
serious 
risk of 
bias 

no serious 
inconsistency no 
serious 
inconsistency 

no serious 
indirectness 

no serious 
imprecision 

none 51 55 - SMD 1.05 
higher (0.65 

higher to 
1.46 higher) 

 HIGH CRITICAL 

1 Gosens 2011 of high quality (and results in line with pooled effect). 
2 CI includes point of no effect, but does not include threshold MD of 1.2 cm in either direction. However, when Gosens 2011 is considered alone, power is insufficient. 
3 CI does not include point of no effect, and does not cross the threshold MD of 1.2 cm. Sufficient power to detect MD of 2.29. 
4 Gosens 2011 not included in meta-analysis, both other studies no blinding of patients and/or clinicians (subjective outcome). Unclear intension to treat analysis. 
5 CI includes point of no effect, and crosses threshold of 0.5 in upper direction. 
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Bijlage 7: Overzicht van richtlijnen 

 
Organisatie Omschrijving Standpunt Datum 

NHG NHG-Standaard Epicondylitis Plaatjesrijk plasma als behandeling voor een epicondylaire tendinopathie wordt niet 
meegenomen in de richtlijn 

2009 

NICE National Institue for Health and 
Clinical Excellence. 
Autologous blood injection for 
tendinopathy 

The evidence on autologous blood injection for tendinopathy raises no major safety 
concerns. The evidence on efficacy remains inadequate, with few studies available that 
use appropriate comparators. Therefore, this procedure should only be used with special 
arrangements for clinical governance, consent and audit or research. 
 

2013 

AAOS American Academy of 
Orthopaedic Surgeons 

The 2013 AAOS guidelines were unable to recommend for or against growth factor 
injections and/or PRP for patients with symptomatic osteoarthritis of the knee. The 
inconclusive recommendation is based on a single low-quality study with conflicting 
findings that do not allow a recommendation for or against the intervention. 

2013 

ACOEM  The American College of 
Occupational 
and Environmental Medicine 

There is conflicting evidence about the efficacy of platelet-rich plasma and autologous 
blood injections.  

2013 

AWMF Leitlinie der Deutschen 
Gesellschaft für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie 
Epicondylopathia radialis humeri 

In deze richtlijn wordt niks genoemd over behandeling met PRP injecties bij een 
epicondylaire tendinopathie. 

2011 

National Guideline 
Clearinghouse. 
Work Loss Data 
Institute 

Elbow (acute & chronic) The following interventions/procedures were considered and recommended as indicated 
in the original guideline document: 
21. Platelet-rich plasma 

2013 

AETNA  Amerikaanse verzekeraar 
Blood Product Injections for 
Selected Indications 

Aetna considers platelet-rich plasma injection experimental and investigational because 
its effectiveness has not been established 
 

2013 

Cigna Amerikaanse verzekeraar 
 

Cigna does not cover the use of autologous platelet-derived growth factors* (CPT® 
Code 0232T; HCPCS Code S9055) for ANY condition or indication.  
 

2014 

Premera Blue 
Cross 

Amerikaanse verzekeraar Use of autologous blood-derived preparations (i.e., platelet-rich plasma [PRP]) is 
considered investigational. 
 

2014 

Regence Group Amerikaanse verzekeraar Autologous blood-derived growth factors (i.e. platelet rich plasma) are considered 
investigational. 
 

2013 
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Bijlage 8: Lopende klinische studies 

Trial register 
 

 Design Uitvoering Vergelijking Primaire 
uitkomstmaten 

Inclusie  
(n) 

Status Verwachte 
afronding 

Overige 

NCT01851044 RCT dubbelblind Universiteit van 
Tampere 

PRP 
ABI 
Saline 

Pijn: VAS 
Functioneren: DASH 

120 
 
>3 mnd 
klachten 

Werven 
deelnemers 

Dec 2016 FU: 1 jaar 

NCT01668953 RCT single-blinded McMaster 
universiteit 

PRP 
ABI 
Dry needling 
Sham injectie 

Pijn: VAS 
Functioneren: LES 

100 
 
>3 mnd 
klachten 

Werven 
deelnemers 

Jan 2017 FU: 2 jaar 

NCT01789632 RCT single-blinded Universiteit van 
Michigan 

PRP 
ABI 
Dry needling 
Geen injectie 

Primair  
Feasibility of 
recruitment and 
adherence to protocol 
 
Secundair 
Pijn: VAS 
Functioneren: LES 

20 
 
>3 mnd 
klachten 

Werven 
deelnemers 

Okt 2015 FU: 1 jaar 
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                    Bijlage 9: Reacties uit consultatieronde 

 

 
 
Advies NOV  ten aan zien Rapport Plaatjesrijk plasma bij een 
laterale epicondylaire tendinopathie 
 
 Procedureel 
De NOV volgt de inhoudelijke aanmerkingen reeds ingebracht door T. Gosens/D.A. Dartée (mail 27 
februari 2015). 

 De NOV is van mening dat er bijzonder weinig commentaar‐tijd is ingeruimd om diepgaand 
commentaar te geven. 
 
Inhoudelijk oordeel 
 In het algemeens is het PRP onderzoeksveld diffuus. Er is geen consensus over een optimale 
dosis plaatjes. Er zijn zeer veel underpowered studies. Iedereen refereert met betrekking tot 
de optimale dosering naar dezelfde stukken waarin ook geen harde data staan. Een dosis van 
1 106 (dus ongeveer 5 keer de bloedwaarde van 200 10314 ) plaatjes per μl wordt vaak als 
optimaal genoemd maar daar is ook weinig bewijs voor. De literatuur m.b.t. PRP is 
doordrenkt van meerdere technieken, slechte of geen definities van de verschillende PRPs, 
commerciële aanbieders met hun eigen systeem, met variatie in aantal leucocyten en 
plaatjes als gevolg. 

De classificatie van Mishra is een zeer globale op basis van plaatjes concentratie en of de 
aanwezigheid van leukocyten. 

Het valt op dat er weinig placebo gecontroleerde studies zijn waarbij gedacht zou kunnen 
worden dat peppering op zich ook al een positief helend effect zou kunnen hebben als veel 
gaatjes in een pees geprikt worden. In die zin zou PRP als het beter is dan peppering met water dus toch 
een positief effect kunnen hebben op heling. 

Wat ook opvalt is dat er in veel gevallen een vergelijk met steroïd injecties wordt gemaakt 
waar blijkbaar op zich ook al niet te veel bewijs voor is of in ieder geval omstreden is, maar 
toch in de tweede lijn veelvuldig wordt toegepast. 

Verder zijn er maar weinig heel goede vergelijkende studies die in de meeste gevallen een 
gering positief effect van PRP laten zien. 

Het is dan ook op basis van het bovenstaande niet wenselijk dat PRP zonder goede 
classificering nu al zonder goed prospectief onderzoek op de Nederlandse zorgmarkt 
toegelaten zou moeten worden. 

Er wordt dus sterk getwijfeld aan de effectiviteit van PRP in het algemeen en ook voor deze 
toepassing, ook omdat het in veel andere gebieden die toch wel enigszins vergelijkbaar zijn in 
het geheel geen bewezen effect heeft; waarom zou het dan wel na 6 maanden ene 
chronische tendinitis helen? 

De NOV ziet dus weinig reden om PRP in de verzekerde zorg te gaan opnemen. 

Met de einduitkomst van het rapport dat het gebruik van PRP niet voldoende onderbouwd is 
om in aanmerking te komen voor vergoeding is de NOV het eens. 
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Advies 
Binnen dit rapport is er voor gekozen om op basis van een vrij globale indeling in PRP soorten 
een analyse te maken. Men moet zich afvragen of dat wel kan. Er is dus zeer dringend eerst 
een goede classificatie nodig van PRP‐ en van PRP afgeleide producten. 

De financiële paragraaf is zeer summier. Er kan niet worden gesproken van een kosten baten 
analyse en of patiënten die na 6 maanden chronisch zijn geweest worden geopereerd daar 
dan voordeel bij hebben. Hoeveel voordeel en of dit het gebruik van PRP rechtvaardigt, 
vereist een zeer gedegen analyse van alle kansen en kosten. Men zou toch willen weten wat 
uitgespaard wordt door iets wat duurder is te gaan vergoeden? 

Vergoeden voor een toepassing zou de verdere wildgroei 49 voor PRP behandelingen die geen 
effect hebben mogelijk kunnen stimuleren en dat lijkt ongewenst. 

Een goede studie naar het effect van PRP op de chronische laterale elleboog pijn gefinancierd 
betaald door een van de grote aanbieders lijkt opportuun voordat er sprake is van een 
vergoeding door zorgverzekeraars. De commerciële partijen hebben immers belang bij een 
vergoeding. Een goed alternatief zou kunnen zijn een onafhankelijk onderzoek met ZonMw gelden. 
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Reactie Vereniging voor Sportgeneeskunde op Achtergrondrapportage 
beoordeling stand van zaken wetenschap en praktijk – Plaatjesrijk plasma bij 
een laterale epicondylaire tendinopathie 
 
 
Allereerst  
Wij ondersteunen de conclusie. 
 
Opmerkingen 
 
Paragraaf 1.1. 
Het lijkt een wat onlogische keuze om in het rapport te focussen op de tenniselleboog terwijl recentelijk 
een systematic review is verschenen in de British Journal of Sports Medicine waarin werd aangetoond dat 
er geen effect van PRP op een tenniselleboog te verwachten is. 
 
Paragraaf 1.2.1 
Er is geen sprake van een ontsteking, maar van degeneratie. Dus is het gebruik van de term 
epicondylaire tendinopathie het meest op zijn plaats. 
 
Paragraaf 1.2.4 
Advies is om het gebruik van de term tennisarm/golferselleboog te vermijden. Dit kan tot verwarring 
leiden. Liever consistent gebruik mediale en laterale epicondylaire tendinopathie. 
 
Paragraaf 1.2.7 
……Bij patiënten met onvoldoende herstel kan de arts CSI toch overwegen…… 
Dit is in discrepantie met hetgeen eronder staat. De patiënt wordt er op langere termijn slechter van, 
maar de arts kan dit wel overwegen. Ons inziens is het beter dit te ontraden wegens een slecht lange 
termijn effect, of er moet een hele goede reden zijn voor de patiënt om op korte termijn klachtenreductie 
te bewerkstelligen en de lange termijngevolgen te accepteren (als sportgeneeskunde denken wij dan aan 
een eenmalige kans om aan een grote wedstrijd/groot toernooi deel te nemen). 
 
Paragraaf 1.2.8 
Zie tekstuele aanpassingen in rood. 
 
Mechanisme 
Bloedplaatjes worden in het lichaam geproduceerd door megakaryocyten en scheiden na activering 
signaleringseiwitten/groeifactoren uit die betrokken zijn bij onder andere de genezing van weefsel. Deze 
groeifactoren beïnvloeden mogelijk celactiviteit en kunnen leiden tot regeneratieve processen, zoals 
angiogenese (vorming nieuwe bloedvaten) en extracellulaire matrixformatie. Naast de signaleringsfunctie 
die bloedplaatjes hebben om celactiviteit aan te zetten, bevatten bloedplaatjes ook substraten voor 
cellen, zoals fibrine, fibronectine etc. Onderzoek heeft ook aangetoond dat gezonde peescellen 
(tenocyten) na toevoeging van PRP groeifactoren kunnen produceren die zowel angiogenese als 
matrixsynthese kunnen bevorderen (de Mos et al 2008). De theorie achter de behandeling is dat er een 
vernieuwde gezonde matrix kan worden gevormd doordat de tenocyten in het aangedane peesweefsel 
deze groeifactoren uitscheiden en lokale effecten bewerkstelligen. De hypothetische effecten zijn 
theoretisch pas op de lange termijn te verwachten (≥6 maanden). Gezien de pathologische kenmerken 
van peesblessures, er is al een verhoogde collageen turnover, celrijke gebieden en neovascularisatie, 
blijft echter onduidelijk of bovenbeschreven effecten wenselijk zijn. 
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Paragraaf 1.4.2 
Zie tekstuele aanpassing in rood 
Extra: Omdat de praktijk anders uitwijst en CSI wel degelijk worden toegepast bij de indicatie laterale 
epicondylaire tendinopathie met name in de tweede lijn, hebben we de PICO verruimd om ook een 
uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van PRP in vergelijking met bv. CSI.  
 
t.a.v.  het bovenstaande tekstfragment: 
Methodologisch is deze keuze niet verantwoord. Iedere behandeling is op termijn beter dan CSI en dus 
zal ook PRP een vals positief effect laten zien in vergelijking met CSI. Zie de Lancet review van Coombes, 
hier bestaat geen twijfel over. 
 
Paragraaf 3.3.1 
Er is bewijs van hoge kwaliteit dat aangeeft dat PRP op lange termijn effectiever is ten opzichte van CSI: 
MD -2.29 (-3.37;-1.21); significant effect en klinisch relevant verschil >1.2 punten op 10-punts VAS 
schaal. 
 
Dit geeft een vertekend beeld. Wellicht geeft deze ‘letter to the editor’ nog meer inzicht in de huidige 
inzichten t.a.v. CSI: 
Platelet-rich plasma for chronic tennis elbow: letters to the editor. 
de Vos RJ, Weir A, Brasher PM, Khan KM 
Am.J.Sports Med. 2014 Jan;42(1):NP3-5. 
 
 
Hoofdstuk 4, pagina 23 halverwege: 
- CSI hebben op de lange termijn een negatief effect op chronische tendinopathieën zoals blijkt uit twee 
systematische reviews8,25 en recent is dit resultaat opnieuw bevestigd in een dubbelblinde RCT26.  Deze 
behandeling wordt dan ook niet aanbevolen in de NHG richtlijn1. Hierdoor weten we niet of de effecten 
(verschillen tussen groepen) veroorzaakt zijn door het positieve effect van PRP of door het negatieve 
effect van CSI; 
- Er zijn voldoende RCT’s, maar PRP wordt vergeleken met verkeerde controle groepen (bv. CSI). Het is 
dus nog onduidelijk of PRP injecties voor dit indicatiegebied effectiever zijn ten opzichte van placebo (dry 
needling/ injectie met zoutoplossing);  
 
Dit zijn terechte kanttekeningen, maar eigenlijk is de hele analyse waarbij CSI als controlegroep is 
gebruikt niet nodig. Er moet nu een conclusie worden getrokken dat PRP op langere termijn effectiever is 
dan CSI, terwijl de belangrijkste conclusie zou moeten zijn dat er geen bewijs is voor het effect van PRP 
vanwege het ontbreken van hoog-kwalitatieve placebo-gecontroleerde studies. Nou komen de 
belangrijkste bevindingen dus verderop in de bespreking te staan. 
 
Voor alle duidelijkheid: met de conclusie op pagina 24 zijn we het wel eens. 
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Zorginstituut Nederland 

 

College voor Zorgverzekeringen 
T.a.v. L.A.H. Hermsen, PhD 
Postbus 320 
1112 XH  DIEMEN 
 

  
 
 
Ons kenmerk: BBLN150995  Utrecht, 1 april 2015 
 
Betreft: Plaatjesrijk plasma bij een laterale epicondylaire tendinopathie 
   
 
 
Geachte mevrouw Hermsen, 
 
Op 6 maart 2015 hebben wij het concept standpunt ‘plaatjesrijk plasma bij laterale epicondylaire 
tendinopathie’ ter consultatie van u ontvangen.  
 
Wij waarderen het zeer dat het ZIN al in een vroeg stadium heeft besloten om enkele chirurgen mee te laten 
denken in dit standpunt. In onze ogen heeft dit bijgedragen aan een constructieve discussie tijdens het 
proces en een gedegen, afgewogen eindrapport. 
 
De NVvH onderschrijft de conclusie van het ZIN dat het op dit moment ontbreekt aan passend bewijs in de 
literatuur om een uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van plaatjesrijk plasma bij laterale 
epicondylaire tendinopathieën. De kanttekeningen die u daarbij noemt zijn in onze ogen ook terecht. Wij 
constateren echter ook dat een goede productdefinitie (bereidings- en toedieningswijze) de toepassing van 
plaatjesrijk plasma bemoeilijkt. In de NICE richtlijn wordt hier ook al melding van gedaan. Mogelijk kan dit in 
het rapport als advies voor de toekomst worden aangestipt.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie of vragen kunt u contact 
opnemen met dhr. S.C. Roskam, beleidsadviseur NVvH.  
 
Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE 

 
Drs. M. Hogervorst 
Bestuurslid 
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Van: Hetty Papendorp [mailto:H.Papendorp@nhg.org]  
Verzonden: donderdag 26 maart 2015 15:44 
Aan: Hermsen, mw. L. 
CC: Ton Kuijpers 
Onderwerp: Reactie NHG op rapport Plaatjesrijk plasma bij een laterale epicondylaire tendinopathie  

Beste mevrouw Hermsen, 
Wij kunnen ons volledig vinden in uw oordeel of plaatjesrijk plasma (PRP) injectie als behandeling bij een 
laterale epicondylaire tendinopathie voldoet aan het criterium ‘stand van wetenschap en praktijk’ en 
derhalve behoort tot het te verzekeren basispakket. Wij zijn net als u van mening dat het ontbreekt aan 
passend bewijs om een uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit en dat verder placebo-
gecontroleerd onderzoek nodig is om hier een oordeel over te kunnen geven. 
Wij willen u graag complementeren met het gedegen rapport inclusief GRADE-beoordelingen. 
Met vriendelijke groet, 
Ton Kuijpers 
________________________ 
dr. Ton Kuijpers, epidemioloog  
Senior wetenschappelijk medewerker 
Afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap  
Nederlands Huisartsen Genootschap 
Mercatorlaan 1200 
Postbus 3231 
3502 GE Utrecht 
+31 (0) 30 2823 637  
www.nhg.org 
 
 
Van: Hermsen, mw. L. [mailto:LHermsen@zinl.nl]  
Verzonden: vrijdag 6 maart 2015 16:24 
Aan: 'nov@orthopeden.org'; 's.roskam@nvvh.knmg.nl'; 'nvvh@nvvh.knmg.nl'; 'npcf@npcf.nl'; 
'vsg@sportgeneeskunde.com'; info; 'hoofdkantoor@kngf.nl' 
CC: Boluyt, mw. N.; Wets, Mw. M.; Veen-Helder, mw. M. van der; Staal, mw. mr. P.C. 
Onderwerp: t.a.v. het bestuur: consultatie rapport Plaatjesrijk plasma bij een laterale epicondylaire 
tendinopathie  
Geacht Bestuur, 
 
Het Zorginstituut wil uw organisatie bijgaande concept beoordeling voorleggen. Eerst zullen wij kort 
toelichten met welk doel wij u benaderen. 
Het Zorginstituut heeft op dit moment de vraag in behandeling of Plaatjesrijk plasma (PRP) injectie 
als behandeling bij een laterale epicondylaire tendinopathie voldoet aan het criterium ‘stand van 
wetenschap en praktijk’ en derhalve behoort tot het te verzekeren basispakket (zie toelichting onderaan 
email). 
 
Het Zorginstituut acht het van belang dat zowel deskundigen uit het veld als patiëntenorganisaties de 
opgeschreven kennis beoordelen en van commentaar voorzien. Aangezien we de input van deskundigen 
in een vroeg stadium willen garanderen, is er een expertgroep samengesteld met een adviserende rol 
richting ZIN. Deze groep bestond uit orthopeden, (trauma)chirurgen, een methodoloog, huisarts en een 
sportarts. Tijdens een scoping bijeenkomst werd een aantal vragen voorgelegd over toepassingsgebieden 
voor PRP, draagvlak voor het gebruik van PRP, afbakening van de vraagstelling (PICO), formuleren van 
uitkomstmaten en de te volgen werkwijze. Na het uitvoeren van het literatuuronderzoek zijn de 
bevindingen per email ook schriftelijk gecommuniceerd aan de expertgroep voor commentaar.  
 
In dit stadium willen u als organisatie vragen de concept beoordeling nauwkeurig te lezen en aan te 
geven wat u vindt van het rapport en waar u denkt dat aanvullingen of verbeteringen nodig zijn. Uw 
reactie zal worden meegewogen in de uiteindelijke vaststelling of plaatjesrijk plasma bij een laterale 
epicondylaire tendinopathie tot de te verzekeren zorg behoort.  
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Uw reactie ontvangen wij graag vóór 29 maart 2015 per email aan ondergetekende. Het is van 
belang dat de reactie die wij ontvangen door u als bestuur wordt onderschreven. Als de termijn 
niet haalbaar is, wilt u dan tijdig contact met ons opnemen? Heeft u vragen of behoefte aan een nadere 
toelichting, dan kunt u ook bellen.  
Met vriendelijke groet, 
Mede namens mijn collega Nicole Boluyt, kinderarts 
  
L.A.H. (Lotte) Hermsen, PhD 
Adviseur, epidemioloog 
........................................................................ 
Sector Gespecialiseerde Zorg 
Zorginstituut Nederland 
Eekholt 4 | 1112 XH | Diemen 
Postbus 320 | 1110 AH | Diemen 
........................................................................ 
T +31 (0)20 797 8138 
M +31 (0)6 21718556 
lhermsen@zinl.nl 
http://www.zorginstituutnederland.nl 
........................................................................ 
Aanwezig op ma-di-wo-do-vri 
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