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(PTED) bij een lumbale hernia nuclei pulposi en radiculaire beenpijn 
 
 
 
Geachte mevrouw Van Ark, 
 
Hierbij zenden wij u het standpunt Percutane transforaminale endoscopische 
discectomie (PTED) bij een lumbale hernia nuclei pulposi en radiculaire beenpijn. 
 
Voorwaardelijke toelating 
Per 1 januari 2016 is PTED voor de behandeling van patiënten met een lumbale 
hernia en radiculaire beenpijn voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket voor 
een periode van vier jaar en 11 maanden (dus tot 1 december 2020). Nu deze 
periode bijna afloopt hebben wij beoordeeld of de interventie-indicatie combinatie 
voldoet aan het wettelijk criterium 'de stand van de wetenschap en praktijk'. 
 
Stand van de wetenschap en praktijk 
Op basis van door ons beoordeelde resultaten van wetenschappelijk onderzoek  
concludeert het Zorginstituut dat PTED aan de stand van de wetenschap en 
praktijk voldoet bij volwassen patiënten met een lumbale hernia nuclei pulposi – 
bij voorkeur aangetoond met een MRI – en radiculaire beenpijn, die vanwege 
aanhoudende of toenemende pijnklachten na 10-12 weken conservatief beleid een 
operatie-indicatie hebben, en die niet eerder geopereerd zijn aan een hernia op 
hetzelfde niveau.  
 
Kosteneffectiviteit  
De kosteneffectiviteitsanalyse laat dominantie van PTED zien ten opzichte van de 
gebruikelijke behandeling (lagere kosten en een bescheiden positief effect).  
 
Tijdelijke overgangssituatie 
PTED kan in beginsel vanaf 1 december 2020 bij de genoemde indicatie worden 
vergoed ten laste van de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Echter, 
omdat de interventie complex is, zijn naar het oordeel van het Zorginstituut 
tripartiete afspraken tussen veldpartijen nodig om garanties voor de effectiviteit 
te waarborgen en daarmee een kwalitatief hoogwaardige inzet van PTED te  
garanderen. Deze afspraken ontbreken vooralsnog.  

Het Zorginstituut is daarom van mening dat er een tijdelijke overgangssituatie 
gerealiseerd moet worden. In deze overgangssituatie wordt PTED vanaf 1 
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december 2020 alleen vergoed wanneer de operatie wordt uitgevoerd door een 
chirurg die heeft geparticipeerd in het VT-traject (‘de PTED-studie’) en zijn/haar 
leertraject succesvol heeft doorlopen. Deze chirurgen hebben namelijk 
bijgedragen aan het geleverde bewijs en dit geleverde bewijs is een voorwaarde 
voor verzekerde zorg. De overgangssituatie geldt totdat een tripartiet vastgesteld 
waarborgendocument wordt opgeleverd. Vervolgens kan deze zorg verder 
geïmplementeerd worden in meerdere centra die gaan voldoen aan de 
overeengekomen criteria.  
 
Opstellen waarborgendocument 
Tijdens de overgangssituatie moeten de partijen komen tot bovengenoemd 
tripartiet vastgesteld waarborgendocument. Het te ontwikkelen document moet 
naast medisch-inhoudelijke criteria (zoals indicatiecriteria), ook criteria bevatten 
m.b.t. training/opleiding en certificering, en criteria waaraan (gespecialiseerde) 
centra moeten voldoen waar de behandeling uitgevoerd mag worden.  
 
Het Zorginstituut zal de betrokken beroepsverenigingen (NVvN, NOV) vragen de 
regie te nemen op de ontwikkeling van het waarborgendocument en in 
samenspraak met zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en 
beroepsverenigingen dit document uiterlijk 1 juli 2021 op te leveren. Bij het 
opstellen van het waarborgendocument kan gebruik worden gemaakt van de 
kennis en ervaring van de chirurgen die hebben deelgenomen aan de PTED-studie 
(en wier behandeling dus per 1 december 2020 in aanmerking komt voor 
vergoeding). 
 
Voor verdere toelichting verwijzen wij naar het bijgevoegde standpunt.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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Samenvatting 
 

Sinds 1 januari 2012 heeft de minister van VWS de mogelijkheid om interventies die 

niet voldoen aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ 

voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet. In 2019 

is deze voorwaardelijke toelating vervangen door de subsidieregeling veelbelovende 

zorg. Voor de lopende trajecten blijft de oude regeling van kracht.  

De voorwaarde bestaat uit de eis dat binnen een bepaalde periode gegevens over de 

effectiviteit en kosteneffectiviteit van de interventie worden verzameld. Dit betekent 

voor verzekerden dat zij de zorg vergoed krijgen vanuit de basisverzekering mits zij 

deelnemen aan onderzoek dat gekoppeld is aan de voorwaardelijke toelating. 

 

Per 1 januari 2016 is PTED voor de behandeling van patiënten met een lumbale 

hernia nuclei pulposi (HNP) voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket voor een 

periode van vier jaar en 11 maanden (dus tot 1 december 2020). Omdat de periode 

van voorwaardelijke toelating voor deze behandeling bijna afloopt, heeft het 

Zorginstituut beoordeeld of PTED bij deze indicatie voldoet aan het wettelijk 

criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 

 

Op 21 juni 2020 heeft de projectgroep van het VT-traject een manuscript 

aangeleverd met daarin de resultaten van de gerandomiseerde PTED-studie en een 

systematische review over de effectiviteit van PTED, gebaseerd op gerandomiseerd 

en niet-gerandomiseerd vergelijkende studies. De resultaten van beide 

manuscripten zijn meegenomen bij het innemen van het voorliggende standpunt.  

 

De resultaten laten zien dat PTED niet-inferieur is aan (‘niet slechter dan’) open 

microdiscectomie op de uitkomsten beenpijn en functioneren, zowel op de korte(re) 

termijn als lange termijn. PTED is ook niet-inferieur wat betreft het aantal 

complicaties. Het effect van PTED op heroperaties is onduidelijk.  

 

Op basis van de beschikbare evidence concludeert het Zorginstituut dat PTED aan 

de stand van de wetenschap en praktijk voldoet bij volwassen patiënten met een 

lumbale hernia nuclei pulposi – bij voorkeur aangetoond met een MRI – en 

radiculaire beenpijn, die vanwege aanhoudende of toenemende pijnklachten na 10-

12 weken conservatief beleid een operatie-indicatie hebben, en die niet eerder 

geopereerd zijn aan een hernia op hetzelfde niveau.  

 

De kosteneffectiviteitsanalyse laat dominantie van PTED ten opzichte van open 

microdiscectomie zien (lagere kosten en een bescheiden positief incrementeel effect 

in QALYs). 

 

PTED kan in beginsel vanaf 1 december 2020 bij de genoemde indicatie worden 

vergoed ten laste van de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Omdat de 

interventie complex is, zijn naar het oordeel van het Zorginstituut tripartiete 

afspraken tussen veldpartijen nodig om garanties voor de effectiviteit te waarborgen 

en daarmee een kwalitatief hoogwaardige inzet van PTED te garanderen. Deze 

afspraken ontbreken vooralsnog. Het Zorginstituut is daarom van mening dat er een 

tijdelijke overgangssituatie gerealiseerd moet worden. In deze overgangssituatie 

wordt PTED vanaf 1 december 2020 alleen vergoed wanneer de operatie wordt 

uitgevoerd door een chirurg die heeft geparticipeerd in het VT-traject (‘de PTED-

studie’) en zijn/haar leertraject succesvol heeft doorlopen. Deze chirurgen hebben 

namelijk bijgedragen aan het geleverde bewijs en dit geleverde bewijs is een 

voorwaarde voor verzekerde zorg. De overgangssituatie geldt totdat een tripartiet 

vastgesteld waarborgendocument wordt opgeleverd. Vervolgens kan deze zorg 
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verder geïmplementeerd worden in meerdere centra die gaan voldoen aan de 

overeengekomen criteria.  

 

Het doel van deze overgangssituatie is om de partijen in staat te stellen om tot het 

bovengenoemde waarborgendocument te komen. Dit document beschrijft naast 

medisch-inhoudelijke criteria (zoals indicatiecriteria), ook criteria m.b.t. 

training/opleiding en certificering, en criteria waaraan (gespecialiseerde) centra 

moeten voldoen waar de behandeling uitgevoerd mag worden. Om de 

toegankelijkheid van deze zorg voor patiënten in heel Nederland te bespoedigen 

doet het Zorginstituut een dringend beroep op de beroepsverenigingen van 

neurochirurgen en orthopeden om de ontwikkeling van het waarborgendocument op 

korte termijn op te pakken. Wij vragen de beroepsverenigingen de regie te nemen 

op de ontwikkeling van het waarborgendocument en in samenspraak met 

zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen dit document 

uiterlijk 1 juli 2021 op te leveren.  
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1 Inleiding  
 

 

1.1 Aanleiding  

Sinds 1 januari 2012 heeft de minister van VWS, verantwoordelijk voor Medische 

Zorg en Sport de mogelijkheid om interventies die niet voldoen aan het wettelijke 

criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ voorwaardelijk toe te laten tot 

het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw).a 
De voorwaarde is dat binnen een bepaalde periode gegevens over de effectiviteit en 

kosteneffectiviteit van de interventie worden verzameld. Verzekerden krijgen de 
zorg uitsluitend vergoed vanuit de basisverzekering als zij deelnemen aan het 

onderzoek dat aan de voorwaardelijke toelating is gekoppeld. 

De duur van de voorwaardelijke toelating is in principe vier jaar.   

 

Per 1 januari 2016 heeft de minister percutane transforaminale endoscopische 

discectomie (PTED) voor de behandeling van lumbale hernia nuclei pulposi 

voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. Aanleiding was een standpunt uit 

2013 over ‘Endoscopische technieken bij een lumbale hernia nuclei pulposi’.(1) De 

conclusie van dat standpunt was dat er op dat moment onvoldoende bewijs van 

goed niveau was om te kunnen concluderen dat PTED tenminste even effectief en 

veilig is als de standaardbehandeling, en dat aanvullend onderzoek van goede 

kwaliteit nodig is om dit aan te tonen. De rechtsvoorganger van het Zorginstituut 

(het CVZ) heeft dit onderwerp vervolgens voorgesteld voor de regeling voor 

voorwaardelijke toelating en de minister van VWS heeft dit advies in 2016 

overgenomen.  

 

In augustus 2018 heeft de minister de periode van voorwaardelijke toelating van 

PTED verlengd naar 4 jaar en 11 maanden, dus tot 1 december 2020. 

 

 

1.2 Centrale vraag 

De centrale vraag van dit standpunt is of PTED bij volwassen patiënten met een 

lumbale hernia nuclei pulposi – bij voorkeur aangetoond met een MRI – en 

radiculaire beenpijn, die vanwege aanhoudende of toenemende pijnklachten na 10-

12 weken conservatief beleid een operatie-indicatie hebben, en die niet eerder 

geopereerd zijn aan een hernia op hetzelfde niveau, voldoet aan ‘de stand van de 

wetenschap en praktijk’. Is dit het geval, dan valt de interventie bij de genoemde 

indicatie onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet en is het daarmee 

een te verzekeren prestatie.  

 

  

                                                             
a In 2019 is deze voorwaardelijke toelating (VT) vervangen door de subsidieregeling veelbelovende zorg. Voor de 

lopende VT-trajecten blijft de oude regeling van kracht.  
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2 Hoe toetst Zorginstituut Nederland? 
 

 

Een wettelijke taak van het Zorginstituut is om – op eigen initiatief of op verzoek – 

op basis van de regelgeving te verduidelijken of zorg al dan niet tot het te 

verzekeren basispakket van de Zorgverzekeringswet behoort. Het maken van deze 

standpunten noemen wij ‘duiding van zorg’. 

 

In dit geval gaat het om een standpunt over de vraag of de te beoordelen 

interventie te scharen is onder de omschrijving van geneeskundige zorg. Verder 

moet worden getoetst of de interventie voldoet aan het criterium ‘de stand van de 

wetenschap en praktijk’. Voor de relevante wet- en regelgeving verwijzen wij naar 

bijlage 1. 

 

 

2.1 De procedure in vogelvlucht 

 

2.1.1 Beoordeling geneeskundige zorg 

Wij stellen allereerst vast of de te beoordelen 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 men daarvoor in het 

algemeen aanbiedt. Met andere woorden: behoort de zorg tot het domein van een 

bepaalde beroepsgroep en rekent deze beroepsgroep de zorg tot zijn 

deskundigheidsgebied.b 

 

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 Besluit 

zorgverzekering genoemde beroepsgroepen behoort. Ook bij de beoordeling die in 

dit rapport aan bod komt, is dat het geval. 

 

2.1.2 Beoordeling ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ 

Het draait 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’. 

Kan de interventie bij de betreffende indicatie(s) als effectief worden beschouwd? 

 

Onze werkwijze om ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ te beoordelen is 

uitgebreid beschreven in het rapport Beoordeling stand van de wetenschap en 

praktijk (geactualiseerde versie 2015).(2) 

 

2.1.3 Beoordelingsstappen 

De beoordeling is gebaseerd op de principes van Evidence Based Medicine (EBM) en 

kent de volgende stappen: 

• Formuleren van de relevante vergelijking door het opstellen van een PICO; 

• Zoeken en selecteren van de evidence; 

• Samenvatten van de beschikbare gegevens uit literatuuronderzoek (de 

evidence) en beoordelen van de kwaliteit van de evidence; 

• Vaststellen eindbeoordeling. 

 

                                                             
b 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’. 
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2.1.4 Welke partijen betrekken wij bij het 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. In 

beginsel worden professionals via hun wetenschappelijke verenigingen, 

patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars op verschillende momenten in het 

beoordelingstraject geconsulteerd.c 

 

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 assessment vraagstukken 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 

beoordeling spelen. De Raad van Bestuur weegt alle relevante informatie en 

formuleert op basis daarvan een standpunt over ‘de stand van de wetenschap en 

praktijk’. 

 

 

                                                             
c Zo nodig – afhankelijk van de te beoordelen interventie – zullen wij ook (koepels van) geneesmiddelen- en 

hulpmiddelenfabrikanten bij de beoordeling betrekken. 
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3 Voorwaardelijke toelating van percutane transforaminale 

endoscopische discectomie (PTED) 
 

3.1 Voorwaardelijke toelating tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet 

Bij een voorwaardelijke toelating behoort zorg tijdelijk tot het basispakket van de 

Zorgverzekeringswet (Zvw) zonder dat er voldoende bewijs is voor de effectiviteit 

(dus zonder dat voldaan is aan het wettelijk criterium ‘stand van de wetenschap en 

praktijk’). Het tijdelijk toelaten van deze veelbelovende zorg tot het basispakket 

maakt wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit mogelijk en daarmee het 

bepalen van de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ van de veelbelovende zorg.   

 

De minister van VWS heeft sinds 1 januari 2012 op grond van artikel 2.1, lid 5 

Besluit zorgverzekering (Bzv) deze bevoegdheid, om geneeskundige zorg die niet 

aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ voldoet maar wel veelbelovend lijkt 

tijdelijk toe te laten tot het verzekerde pakket. Dit gebeurt dan onder de  

voorwaarde dat gegevens verzameld worden over de (kosten)effectiviteit van die 

zorg.d Dit betekent voor verzekerden dat zij de zorg uitsluitend uit de 

basisverzekering vergoed krijgen als zij deelnemen aan het onderzoek dat aan de 

voorwaardelijke toelating is gekoppeld.  

 

Het onderzoek wordt in nauw overleg met patiënten, beroepsgroepen en 

zorgverzekeraars ontworpen en door een onafhankelijke projectgroep uitgevoerd. 

Het onderzoek dient gegevens op te leveren waarmee het Zorginstituut aan het eind 

van de periode van voorwaardelijke toelating een standpunt over ‘de stand van de 

wetenschap en praktijk’ kan innemen, volgens het in paragraaf 2.1 genoemde 

beoordelingskader. Uiteraard zullen hierbij ook de resultaten uit eventuele overige 

(buitenlandse) studies worden betrokken. Bij een positief, respectievelijk negatief 

standpunt stroomt de zorg definitief in, respectievelijk uit het basispakket, en 

kunnen de door de beroepsgroep opgestelde behandelrichtlijnen al naar gelang de 

resultaten van het standpunt worden aangepast.  

 

3.2 Voorwaardelijke toelating van PTED 

De voorwaardelijke toelating van PTED bij lumbale hernia loopt van 1 januari 2016 

tot 1 december 2020. In deze periode wordt PTED alleen uit het basispakket 

vergoed als de verzekerde deelneemt aan het onderzoek getiteld ‘Percutane 

Transforaminale Endoscopische Discectomie versus Open Microdiscectomie bij 

patiënten met lumbale hernia’, de zogeheten ‘PTED-studie’. De PTED-studie is 

opgezet en uitgevoerd door een onafhankelijk academisch onderzoeksteam. Het 

onderzoek bestaat uit een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek naar de 

(kosten)effectiviteit van PTED plus een observationeel onderzoek naar eventuele 

complicaties van PTED en open microdiscectomie (dit is de standaard 

operatietechniek). Het onderzoek is door ZonMw gefinancierd. De voorwaardelijke 

toelating van PTED en de daarbij gestelde voorwaarden zijn opgenomen in artikel 

2.2 van de Regeling zorgverzekering (Rzv).  

 

Op 21 juni 2020 heeft de projectgroep een manuscript aangeleverd met daarin de 

resultaten van de PTED-studie (zie bijlage 2) en een manuscript met een 

systematische review (zie bijlage 3). De resultaten van beide manuscripten zijn 

meegenomen bij het innemen van het voorliggende standpunt. 

                                                             
d In 2019 is de voorwaardelijke toelating vervangen door Subsidieregeling veelbelovende zorg. Voor de lopende 

trajecten blijft de oude regeling van kracht.  
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4 De te beoordelen interventie en indicatie 
 

 

4.1 Achtergronden 

4.1.1 Aandoening 

Een hernia nuclei pulposi (hierna: lumbale hernia) is een uitstulping van een 

tussenwervelschijf. Hierbij kunnen zenuwen bekneld raken. Een tussenwervelschijf 

bestaat uit een elastische kern (‘nucleus pulposus’) die is omgeven door een 

vezelige ring. De tussenwervelschijven fungeren als een soort schokdemper en 

zorgen er bovendien voor dat wervels gemakkelijk ten opzichte van elkaar kunnen 

bewegen. Hoewel een uitstulping van de tussenwervelschijf (‘hernia’) theoretisch op 

elke plaats in de wervelkolom kan voorkomen, liggen de meest voorkomende 

hernia’s (90%) tussen de 4e en 5e lendenwervel (L4-L5) en de 5e lendenwervel en 

het heiligbeen (L5-S1). Uitstulpingen van tussenwervelschijven komen vaak voor en 

geven vaak geen klachten. Als zich een hernia ontwikkelt vlakbij de plaats waar een 

zenuwwortel het wervelkanaal verlaat, kan dat leiden tot beklemming van de 

zenuwwortel. Dit veroorzaakt meestal uitstralende pijn in het gebied dat door die 

zenuw wordt verzorgd. Dit wordt ook ‘uitstralende beenpijn’ of ‘radiculaire beenpijn’ 

genoemd.   

 

Deze radiculaire beenpijn is de voornaamste klacht bij een lumbale hernia. De 

radiculaire beenpijn is erger dan de rugpijn. De pijn ontstaat meestal in korte tijd, 

vaak zonder duidelijke aanleiding. De pijnklachten zijn vaak houdingsafhankelijk. In 

liggende positie ervaren patiënten over het algemeen de minste pijn. Ook kunnen er 

functiestoornissen optreden, zoals verlammingen van één of meerdere 

spiergroepen, tintelingen en/of een doof gevoel in delen van de huid. Omdat er bij 

een hernia sprake is van druk op één zenuw waar een specifiek doelgebied bij hoort, 

kan uit de beschrijving van de pijnuitstraling, tintelingen en/of uitval meestal al 

worden beoordeeld om welke zenuw het gaat. 

 

Radiculaire beenpijn kan ook worden veroorzaakt door een vernauwing van het 

wervelkanaal (lumbale kanaalstenose).  

Alleen als er sprake is van beenpijn, deze (pijn)klachten op een bepaalde 

zenuwwortel wijzen, en op een scan op die specifieke plaats een hernia wordt 

gezien, dan spreken we van ‘lumbale hernia met radiculaire beenpijn’; het 

indicatiegebied van dit standpunt. 

4.1.2 Prevalentie en incidentie  

In 2018 waren er naar schatting 505.200 patiënten bekend bij de huisarts met de 

diagnose lage rugpijn met radiculaire beenpijn vanwege een lumbale hernia of 

wervelkanaalstenose (prevalentie, aantal bestaande gevallen). De incidentie in dat 

jaar was 256.700 patiënten (aantal nieuwe gevallen).(3)  

 

4.1.3 Spontaan beloop en prognose  

Bij drie kwart van de patiënten met een lumbale hernia en radiculaire beenpijn gaan 

de klachten binnen drie maanden vanzelf over. Maximaal 5 procent van de patiënten 

krijgt last van progressieve uitvalsverschijnselen. Bij 1 tot 3 procent van de 

patiënten treedt een cauda-equinasyndroome op. Minder dan 10 procent van de 

patiënten blijft langdurig en in wisselende mate aanwezige pijn houden.  

 

Hoewel de prognose van een lumbale hernia met radiculaire beenpijn dus gunstig is 

                                                             
e Neurologisch uitvalsverschijnsel waarbij mictie- of defecatieaandrang wegvallen en (onvolledige) verlamming kan 

optreden. 
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treden opnieuw klachten op bij naar schatting 4 tot 20 procent van de patiënten.(4) 

4.1.4 Ziektelast  

Om de ernst van de gevolgen van een aandoening te bepalen maken we gebruik 

van ziektelast, een maat voor gezondheidsverlies door de aandoening. Voor het 

bepalen van de landelijke ziektelast wordt uitgegaan van de internationale definitie 

burden of disease (van de WHO). Hierin worden twee componenten meegenomen: 

de jaren geleefd met ziekte en de jaren verloren door vroegtijdige sterfte. De 

landelijke ziektelast van lage rugpijn en een lumbale hernia staat op de eerste 

plaats in de top 52 van aandoeningen met hoge ziektelast, gevolgd door depressie 

en angst en diabetes.(5)  

 

4.1.5 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

 

Conservatief beleid  

Patiënten met een lumbale hernia melden zich vaak bij de huisarts met (rugpijn 

met) radiculaire beenpijn. Wanneer er geen aanwijzingen zijn voor een ernstig 

beloop of ernstige oorzaakf wordt gedurende de eerste periode van zes tot acht 

weken conservatief beleid gevoerd en spontaan herstel afgewacht. Het beleid 

bestaat naast pijnmedicatie uit een activerende benadering, eventueel onder 

begeleiding van een fysiotherapeut.(4)  

 

Bij onvoldoende verbetering van de pijn of uitvalsverschijnselen na zes tot acht 

weken bespreekt de huisarts met de patiënt de mogelijkheid van operatieve 

interventie. De huisarts weegt in samenspraak met de patiënt de voor- en nadelen 

van de twee behandelopties. De daadwerkelijke verwijzing zal na een klachtenduur 

van zo’n 12 weken plaatsvinden.g Bij patiënten met geringe pijnklachten of 

voldoende verbetering heeft het de voorkeur het conservatieve beleid langer voort 

te zetten.(4) 

 

Chirurgische interventie  

Open microdiscectomie wordt op dit moment als de gouden standaard behandeling 

aangemerkt voor een lumbale hernia operatie. De meest gangbare effectieve 

operatietechniek bestaat uit een unilaterale transflavale benadering van het spinaal 

kanaal met of zonder gebruik van de operatiemicroscoop of loepjesbril. De hernia 

wordt dus onder direct zicht van de chirurg verwijderd. Deze operatie wordt vaak 

onder algehele narcose uitgevoerd.  

Midden boven de wervelkolom, precies boven de plaats waar de hernia zit, wordt in 

de lengterichting een huidsnee gemaakt (± 3-5 cm). Daaronder worden rugspieren 

losgemaakt en opzij geschoven. Vervolgens wordt de bindweefselband ingesneden 

en gedeeltelijk verwijderd. Via een opening die in de tussenwervelschijf wordt 

gemaakt wordt de hernia verwijderd. Patiënten verlaten na 1 of 2 dagen het 

ziekenhuis.  

 

In Nederland zijn in 2017 8732 patiënten geopereerd.(5) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
f Het caudasyndroom is een indicatie voor een spoedinterventie. 

g Of eerder als de beenpijn zeer hevig is en er met conservatief beleid geen tendens tot verbetering is. 
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4.2 De te beoordelen (nieuwe) interventie 

 

4.2.1 Korte beschrijving  

Bij percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED) wordt de lumbale 

hernia verwijderd via het foramen middels een percutane endoscopische techniek. 

Via een kleine snede aan de zijkant van de rug wordt de hernia transforaminaal 

benaderd met een endoscoop met smal werkkanaal (circa 8 mm). Tijdens de 

ingreep ziet de chirurg de hernia op een beeldscherm. De ingreep gebeurt onder 

lokale verdoving waardoor de patiënt in staat is direct feedback te geven aan de 

chirurg. Het betreft een poliklinische ingreep; over het algemeen kunnen patiënten 

een aantal uur na de operatie naar huis. PTED is een minder invasieve 

operatietechniek dan open microdiscectomie. 

 

Mogelijke voordelen van PTED ten opzichte van open microdiscectomie zijn: 

- Minder littekenvorming en minder bloedverlies 

- Omdat het niet nodig is om het facetgewricht aan te tasten (rugspieren,  

bindweefselbanden, bot) zoals bij open microdiscectomie is er minder kans 

op instabiliteit van de wervelkolom 

- Het betreft een poliklinische ingreep onder lokale verdoving  

- Mogelijk meer effectief bij specifieke patiëntengroepen, bijvoorbeeld obese 

patiënten en patiënten met een intra- en extra-foraminale lumbale hernia 

 

Mogelijke nadelen van PTED ten opzichte van open microdiscectomie zijn: 

- De chirurg heeft minder zicht waardoor de kans op zenuwschade groter 

- Ingewikkelde techniek; de chirurg moet 2D röntgenbeelden 3D interpreteren 

en deze interpretatie gebruiken voor de oog-hand coördinatie 

- Een hernia op het niveau L5-S1 is lastiger te benaderen vanwege de 

bekkenkam (die de toegangsweg kan blokkeren) en vanwege het kleinere 

foramen  

- De operatietechniek is geen standaard onderdeel van de opleiding en er zijn 

aanwijzingen dat het veel tijd vergt om de techniek goed aan te leren 

(‘lange leercurve’) 

 

4.2.2 Werkingsmechanisme 

Decompressie van de zenuwwortel door middel van het operatief verwijderen van de 

lumbale hernia. 

 

4.2.3 Claim 

De claim is dat PTED niet-inferieur is aan (d.w.z. ‘niet slechter dan’) open 

microdiscectomie. 

 

4.2.4 Positionering interventie ten opzichte van standaardbehandeling 

PTED is een minder invasief alternatief voor open microdiscectomie bij volwassen 

patiënten met een lumbale hernia nuclei pulposi – bij voorkeur aangetoond met een 

MRI – en radiculaire beenpijn, die vanwege aanhoudende of toenemende 

pijnklachten na 10-12 weken conservatief beleid een operatie-indicatie hebben, en 

die niet eerder geopereerd zijn aan een hernia op hetzelfde niveau.  
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4.3 Beschrijving in Nederlandse richtlijnen 

Er zijn drie Nederlandse richtlijnen over diagnostiek en behandeling van het 

lumbosacraal radiculair syndroom: 

• Standaard ‘Lumbosacraal radiculair syndroom’ (2015) van het Nederlands 

Huisartsen Genootschap (NHG)(4)  

• Richtlijn ‘Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie’ (2018) van de 

Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)(6)  

• Richtlijn ‘Lumbosacraal radiculair syndroom’ (2008) van de Nederlandse 

Vereniging Neurologie (NVN)(7)h 

 

In deze drie richtlijnen wordt de toepassing van PTED niet aanbevolen, maar 

genoemd als een techniek waar onderzoek naar gedaan moet worden.  

 

 

 

                                                             

h Momenteel wordt deze richtlijn geüpdate 
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5 Methode systematisch literatuuronderzoek 
 

 

5.1 Opstellen PICOT en onderzoeksprofiel 

De centrale vraag in dit standpunt is: Voldoet PTED ter behandeling van een   

lumbale hernia en radiculaire beenpijn aan het in de Zorgverzekeringswet gestelde 

criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’? 

 

Deze centrale vraag wordt beantwoord aan de hand van de resultaten van een 

systematisch literatuuronderzoek. Hiervoor wordt allereerst een ‘PICOT’ opgesteld, 

passend bij de centrale vraag, waarbij: 

 

• P (‘patient’) betreft de kenmerken van de patiëntenpopulatie oftewel het 

relevante indicatiegebied. Hierbij kan ook de setting (bijvoorbeeld 

huisartsenpraktijk) van belang zijn 

• I (‘intervention’) betreft de kenmerken van de te beoordelen interventie 

• C (‘comparison’) betreft de kenmerken van de standaardbehandeling of 

gebruikelijke behandeling 

• O (‘outcome’) betreft de relevante cruciale en belangrijke uitkomsten 

• T (‘time’) betreft de follow-up periode per uitkomst 

 

Daarnaast wordt het volgende bepaald: 

• De klinische relevantiegrens per uitkomst (i.c. grens voor non-inferioriteit) 

• Het passend onderzoeksprofiel 

 

5.1.1 PICOT 

De PICOT in dit standpunt is afgestemd met de relevant partijen (zorgprofessionals, 

patiënten en zorgverzekeraars).  

 

Tabel 5.1 Patiënt, setting, interventie, controle-interventie, uitkomsten en follow-up 

 

Patiënt en setting  Volwassen patiënten (18 jaar en ouder) met een lumbale 
hernia en radiculaire beenpijn. De lumbale hernia is bij 
voorkeur met een MRI aangetoond. Ondanks een periode 
van minimaal 10-12 weken(7)i waarin conservatief beleid is 
gevoerd zijn de klachten nog zodanig dat de patiënten een 
operatie-indicatie hebben. De patiënten hebben niet eerder 
een lumbale hernia operatie ondergaan op hetzelfde niveau. 

Interventie PTED – een endoscopische operatietechniek waarbij de 
hernia percutaan en transforaminaal wordt benaderd en 
verwijderd. 

Controle-interventie De standaard operatietechniek, de open microdiscectomie. 

Uitkomsten 

Follow-up 

Cruciaal: 

- Beenpijn (korte en lange termijn) ≤6 en ≥12 
maanden na de operatie 

- Functioneren (korte en lange termijn) ≤6 en ≥12 
maanden na de operatie 

- Heroperaties en Complicaties ≤12 maanden na de 
operatie 

   

Belangrijk: 

- Kwaliteit van Leven (korte en lange termijn) ≤6 en 
                                                             

i Of eerder als de beenpijn zeer hevig is en er met conservatief beleid geen tendens tot verbetering is. 
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≥12 maanden na de operatie 
- Rugpijn ≤6 en ≥12 maanden na de operatie 

 

 

Tabel 5.2 Uitkomsten en klinische relevantiegrenzen 

 
Uitkomsten Meetinstrument / operationalisatie Klinische 

relevantiegrens 

Cruciale uitkomsten 

Beenpijn Visual Analogue Scale (VAS, 0-100, 
hogere score betekent meer pijn) 

Non-inferioriteitsgrens: 
10 punten # 

 Numeric Rating Scale (NRS, 0-10, 
hogere score betekent meer pijn) 

Non-inferioriteitsgrens: 1 
punt # 

Functioneren Oswestry Disability Index (ODI, 0-100, 
hogere score betekent meer functionele 
beperkingen) 

Non-inferioriteitsgrens: 
10 punten # 

Heroperaties en 
Complicaties 

Aantal hernia heroperaties en aantal 

complicaties, o.a. j 

- perioperatief (bijv. lekkage 

cerebrospinaal vocht, beschadiging 
zenuwwortel, operatie verkeerde 
discus) 

- postoperatief (bijv. wondinfectie, 
veneuze trombose, urineweg-
infectie, progressief neurologische 
uitval) 

Non-inferioriteitsgrens: 
RR = 1.25 # 

Belangrijke uitkomst 

Kwaliteit van Leven SF-36, 8 domeinen, 2 
hoofdcomponenten (0-100, hogere score 
betekent een betere 
gezondheidsgerelateerde kwaliteit van 
leven) 

Non-inferioriteitsgrens: 
gepubliceerde 

grenswaardek of GRADE 
default waarde (SMD = -

0.5) + 

 EQ-5D (0-1, met 1= perfecte 
gezondheid) 

Gepubliceerde 

grenswaardel 

Rugpijn Visual Analogue Scale (VAS, 0-100, 

hogere score betekent meer pijn) 

Non-inferioriteitsgrens: 

10 punten # 

Numeric Rating Scale (NRS, 0-10, 
hogere score betekent meer pijn) 

Non-inferioriteitsgrens: 1 
punt # 

 
# PTED is niet-inferieur aan open microdiscectomie indien het betrouwbaarheidsinterval rond 
de verschilscore (PTED minus open microdiscectomie) geheel beneden deze grens ligt 

+ PTED is niet-inferieur aan open microdiscectomie als het gestandaardiseerde gemiddelde 

verschil in kwaliteit van leven maximaal 0,5 in het nadeel is van PTED 

 

 

5.1.2 Toelichting op de meetinstrumenten 

 

Pijn 

Twee veelvuldig gebruikte instrumenten om pijn te meten zijn de numeric rating 

scale (NRS) en visual analogue sale (VAS).  

• De NRS is een meetschaal bestaande uit 11 cijfers, variërend van 0-10, waarbij 

0 betekent ‘geen enkele pijn’ en 10 ‘de ergst voorstelbare pijn’. Aan de linker 

kant staat de minimumscore, aan de rechter kant staat de maximumscore. De 

                                                             
j
 Bij het consulteren van de PICOT is door 2 wetenschappelijke verenigingen de suggestie gedaan om ook ‘rugpijn’ 

mee te nemen als complicatie 
k In het studiedesign paper van de PTED-studie (Seiger et al., 2017) staat een non-inferioriteitsgrens van 5  

l In het studiedesign paper van de PTED-studie (Seiger et al., 2017) staat een non-inferioriteitsgrens van 0,05 
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patiënt dient het getal te omcirkelen het best de ernst van zijn/haar pijn 

weergeeft in een nader gespecificeerde afgelopen periode.(8)  

• De VAS is een meetschaal bestaande uit een horizontale lijn (eventueel 

verticaal). De meest gebruikelijke lengte van de lijn is 100 mm. Aan de linker 

kant staat de minimumscore, aan de rechter kant de maximumscore. De 

patiënt dient loodrecht op de lijn aan te strepen in welke mate hij/zij pijn 

ervaart, waarbij 0 geen pijn is en 100 mm de ergst denkbare pijn. Het aantal 

millimeter tussen de door de patiënt aangegeven streep en de minimumscore 

is de score op de VAS.  

 

Functioneren  

De Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire of Oswestry Disability Index 

(ODI) is een vaak gebruikt meetinstrument om de mate van functionele 

beperkingen door pijn te kwantificeren bij patiënten met lage rugklachten. De 

vragenlijst bestaat uit 10 items: ernst van de pijn, zelfverzorging, tillen, lopen, 

zitten, staan, slapen, het seksleven, het sociale leven en reizen/transport. 

Antwoordopties variëren van ‘geen beperkingen door pijn’ (score 0) tot ‘grootst 

ervaren beperking door pijn’ (score 5). De totaalscore varieert van 0 tot 100. Hoe 

hoger de score, hoe meer functionele beperkingen.(9) 

 

Kwaliteit van leven 

Twee veelvuldig gebruikte instrumenten om kwaliteit van leven te meten zijn de SF-

36 en de EuroQol5D (EQ-5D).  

• De SF-36/RAND-36 wordt veelvuldig gebruikt voor het meten van ervaren 

gezondheid of gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Het instrument 

bevat schalen voor fysiek functioneren, sociaal functioneren, rolbeperkingen 

door fysieke of emotionele problemen, mentale gezondheid, energie, pijn en 

algemene gezondheidsbeleving. De schaalscores variëren van 0 tot-100. Een 

hoge score komt overeen met een betere gezondheidstoestand. Naast de 

schaalscores kunnen ook een Physical Component Score en een Mental 

Component Score berekend worden.(10)  

• De EQ-5D is een instrument waarmee op vijf gezondheidsniveaus (mobiliteit, 

zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak en angst/depressie) een score 

wordt gegeven. Hieruit kan voor een individu of populatie een gewogen 

gezondheidsindex worden afgeleid. De EuroQol wordt gewoonlijk gebruikt voor 

het bepalen van Quality Adjusted Life Years (QALYs). De totaalscore voor 

gezondheidstoestand wordt dan vermenigvuldigd met een bepaalde 

tijdsperiode, bijvoorbeeld het aantal nog te verwachten levensjaren. EuroQol is 

complementair aan andere ‘quality of life’ meetinstrumenten (zoals SF-

36).(11)  

 

5.1.3 Passend onderzoeksprofiel 

De optimale studieopzet voor het bepalen van de effectiviteit van PTED is een 

gerandomiseerde vergelijkende trial (RCT) van voldoende omvang en kwaliteit. Voor 

het bepalen van mogelijk ongunstige gevolgen zoals heroperaties en complicaties 

zijn ook prospectieve niet-gerandomiseerde vergelijkende studies betrokken in deze 

beoordeling.  

 

Aangezien PTED een minder invasieve behandeling betreft dan de 

standaardbehandeling, zijn zowel studies die non-inferioriteit van PTED ten opzichte 

van de standaardbehandeling willen aantonen relevant, als ook studies die de 

meerwaarde van PTED (‘superioriteit’) willen aantonen. Uitkomsten worden bij 

voorkeur beoordeeld door een geblindeerde effectbeoordelaar; bij uitkomsten die 

door de patiënt zelf beoordeeld worden (zoals beenpijn, kwaliteit van leven) is 

blindering niet mogelijk. 
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5.2 Zoeken en selecteren van de evidence 

Op 21 juni 2020 heeft de projectgroep van de PTED-studie een conceptmanuscript 

aangeleverd met de resultaten van de PTED-studie en een conceptmanuscript met 

een update van de review die in 2013 gebruikt is voor de standpuntbepaling over 

endoscopische technieken.(1)  

In de oorspronkelijke review (Kamper et al., 2013)(12) werden twee typen 

endoscopische operatietechnieken bij lumbale hernia onderzocht - PTED en micro-

endoscopische discectomie (MED) - en vergeleken met open microdiscectomie. 

Conclusie van het standpunt was dat MED bij een lumbale hernia conform de stand 

van de wetenschap en praktijk kon worden beschouwd, in tegenstelling tot PTED.  

 

Voorafgaand aan de update van de review zijn in overleg met het Zorginstituut een 

aantal wijzigingen aangebracht in de in- en exclusiecriteria. Zo is er afgesproken de 

zoekstrategie en studieselectie te richten op: (1) de vergelijking PTED versus open 

microdiscectomie (omdat MED sinds 2013 vergoed wordt uit het basispakket), (2) 

gerandomiseerde studies voor het bepalen van de klinische effecten van PTED, en 

(3) gerandomiseerde en prospectieve niet-gerandomiseerde vergelijkende studies 

voor het bepalen van het effect van PTED op heroperaties en/of complicaties.  

 

De projectgroep heeft voor de update een uitgebreide zoekstrategie uitgevoerd in 

diverse databases (zoekdatum: 20 april 2020). Hierbij is gezocht naar relevante 

publicaties vanaf de zoekdatum in de review van Kamper et al. (2013). De 

zoekstrategie en selectieprocedure van de geactualiseerde review (Gadjradj et al.) 

staan beschreven in bijlage 3.  

 

Daarnaast heeft het Zorginstituut een zoekstrategie uitgevoerd naar richtlijnen en 

standpunten van andere organisaties en naar lopend klinisch onderzoek. Deze 

zoekstrategieën zijn weergegeven in bijlage 4.  

 

 

5.3 Samenvatten van de evidence 

Indien studies klinisch en methodologisch voldoende homogeen waren, hebben wij 

de resultaten per uitkomstmaat gepoold in een meta-analyse. De statistische 

heterogeniteit is beoordeeld aan de hand van de overlap van de 

betrouwbaarheidsintervallen, de Chi2 toets en I2 waarde. Bij substantiële 

heterogeniteit (I2>50%) wordt gekozen voor een random-effects model in plaats 

van een fixed-effects model. 

 

 

5.4 Beoordelen van de kwaliteit van de evidence 

 

Risico op bias 

Het risico op vertekening (bias) is beoordeeld aan de hand van een vragenlijst 

passend bij de onderzoeksopzet. Wij hebben AMSTAR-1 checklist(13) gebruikt voor 

de beoordeling van de systematische review van Gadjradj et al. en de Cochrane Risk 

of bias tool(14) voor de beoordeling van de PTED-studie.  

 

GRADE methode 

De kwaliteit van de evidence is beoordeeld aan de hand van de GRADE methode. 

Per uitkomst is een gradering van de kwaliteit van de evidence toegekend: deze kan 

hoog, middelmatig, laag of zeer laag zijn. Hoe hoger de kwaliteit van de evidence, 

hoe meer zekerheid dat het geschatte effect overeenkomt met het werkelijke effect. 

Startpunt voor de gradering is de onderzoeksopzet. Voor effectiviteitsvragen start 

evidence afkomstig van RCTs als hoge kwaliteit. Evidence van observationele 

studies (cohortstudies, patiënt controle onderzoeken, patiëntenseries) start als lage 
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kwaliteit door gebrek aan randomisatie. Vervolgens kunnen risico op bias, 

inconsistente resultaten, niet precieze resultaten, indirectheid van het bewijs en 

publicatiebias leiden tot een lager oordeel over de kwaliteit. Voor observationele 

studies zonder beperkingen in opzet en uitvoering van de studie kunnen een sterk 

effect, een dosis-respons relatie en overwegingen over de richting van vertekening 

van de resultaten leiden tot opwaardering van de kwaliteit. Voor een uitgebreide 

beschrijving van deze methode verwijzen wij naar het rapport Beoordeling stand 

van de wetenschap en praktijk (geactualiseerde versie 2015)(2). 
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6 Resultaten systematisch literatuuronderzoek 

 

  
6.1 Resultaten zoekactie 

 

Systematische review 

De projectgroep heeft de review van Kamper et al. (2013)(12) geactualiseerd. 

Hierbij is naar relevante publicaties gezocht (zoekdatum: 20 april 2020) vanaf de 

zoekdatum in de review van Kamper et al. (2013). Dit leverde 2276 treffers op. De 

projectgroep heeft 2255 records geëxcludeerd op basis van titel/abstract, en nog 

eens 10 op basis van de volledige tekst. In totaal zijn 14 studies geïncludeerd. Data 

van 9 van de 14 studies zijn gebruikt voor één of meer meta-analyses.  

Zie bijlage 3 voor de flowchart die de zoekstrategie en het selectieproces van de 

geactualiseerde review weergeeft (Gadjradj et al.). Figuur 6.1 betreft een 

samenvatting van die flowchart.  

 

PTED-studie 

Daarnaast heeft de projectgroep een conceptmanuscript aangeleverd met de 

resultaten van de PTED-studie (zie bijlage 2).  

 

Het voorliggend standpunt is gebaseerd op de resultaten van 14 studies die 

geïncludeerd zijn in de systematische review en de resultaten van de PTED-studie 

(zie figuur 6.1). Data van 9 van de 15 studies zijn gebruikt voor één of meer meta-

analyses. 

 

 

Figuur 6.1: Flowchart inclusie studies 
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Standpunten, richtlijnen en lopend onderzoek 

De door ons uitgevoerde zoekactie naar standpunten en richtlijnen heeft 11 

publicaties opgeleverd (zie paragraaf 6.5). Op dit moment worden geen studies 

uitgevoerd waarbij PTED wordt vergeleken met open microdiscectomie bij een 

lumbale hernia.  

 

 

6.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

 

Kenmerken systematische review  

Beoordeling van de kwaliteit van de review van Gadjradj et al. m.b.v. de AMSTAR-1 

checklist (zie bijlage 5 voor onze beoordeling) liet zien dat de review een hoge 

methodologische kwaliteit heeft. Om die reden is die review gebruikt als basis voor 

het voorliggende standpunt. Dit houdt onder andere in dat de studieselectie, de Risk 

of Bias beoordeling en de data extractie zoals gepresenteerd in de systematische 

review zijn overgenomen in het voorliggende standpunt.  

 

Kenmerken van de geïncludeerde studies in de systematische review:  

In totaal bevat de systematische review van Gadjradj et al. 14 studies: 9 RCTs (15-

23) (waarvan 3 uit de oorspronkelijke review (18-20)) en 5 prospectieve niet-

gerandomiseerde vergelijkende studies (24-28) (waarvan 0 uit de oorspronkelijke 

review).  

Het aantal patiënten in de RCTs varieert van 30 tot 462 en in de niet-

gerandomiseerde studies van 40 tot 145. Follow-up in de RCTs varieert van 1 dag 

tot 24 maanden en in de niet-gerandomiseerde studies van 1 dag tot 6 maanden. 

Tabel 1 van de systematische review bevat de kenmerken van de geïncludeerde  

studies (zie bijlage 3). 

 

RoB beoordeling van de geïncludeerde studies:  

Figuur 6.2 laat de resultaten van de RoB beoordeling zien van de 9 RCTs zoals 

gepresenteerd in de systematische review. Drie studies beschrijven de random 

toewijzing van de interventie aan de patiënten. Bij 2 van deze studies was degene 

die de patiënten includeerde niet op de hoogte van de randomisatievolgorde. Alle 

studies scoren ‘high RoB’ op het item ‘blindering van de behandelaars en patiënten’. 

Ook het item over blindering van de effectbeoordelaars is als ‘high RoB’ gescoord 

aangezien ‘beenpijn’, ‘functioneren’, ‘kwaliteit van leven’ en rugpijn door de patiënt 

zelf gerapporteerde uitkomsten betreft.  

 

Belangenverstrengeling en publicatiebias:  

7 van de 9 geïncludeerde RCTs rapporteren dat er geen sprake is van ongewenste 

invloed van sponsoren, één RCT rapporteert een financieel belang (18) en in één 

RCT wordt hierover niks gerapporteerd (20). Vanwege het geringe aantal studies 

was het niet mogelijk om publicatiebias formeel te onderzoeken.  
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Figuur 6.2: RoB beoordeling conform de review van Gadjradj et al. 

 

 

Kenmerken PTED-studie (i.e. het VT-traject) 

De PTED-studie (NCT02602093) is een pragmatischem gerandomiseerde multicenter 

non-inferioriteit studie naar de (kosten-)effectiviteit van PTED in vergelijking tot 

open microdiscectomie bij patiënten met een lumbale hernia. Het onderzoek is 

gefinancierd door ZonMw. 

Inclusiecriteria waren: leeftijd 18-70 jaar, >10 weken radiculaire beenpijn of >6 

weken overmatige radiculaire beenpijn, operatie-indicatie op basis van consensus, 

en een MRI die compressie van de zenuwwortel van een lumbale wervelschijf toont. 

Patiënten met een eerdere hernia operatie op hetzelfde of aangrenzende niveau 

werden geëxcludeerd. 

De primaire uitkomst in de PTED-studie was beenpijn gemeten met een visueel 

analoge schaal (VAS, 0-100) of numerieke rating schaal (NRS, 0-10). Bijbehorende 

grenzen voor non-inferioriteit waren respectievelijk 5 en 0,5 punten. Secundaire 

uitkomsten waren o.a. functioneren (Oswestry disability index, 0-100), rugpijn 

(VAS, 0-100; NRS 0-10), gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven (SF-36, 0-

100; EQ-5D-5L, 0-1), ervaren herstel (7 punt Likert schaal), patiënt tevredenheid 

                                                             
m

 Een pragmatische studie onderzoekt het effect van een interventie in de dagelijkse praktijk, met minder 

geselecteerde patiënten en in minder gecontroleerde omstandigheden. De uitkomstmaten zijn praktijkgericht en 

kunnen bruikbaar zijn bij de beslissing over een behandeling. 
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(Likert schalen) en littekenlengte, spierkracht, sensibiliteit. Daarnaast zijn 

perioperatieve complicaties (o.a. lekkage van hersenvocht, beschadiging van 

zenuwwortels, operatie op het verkeerde niveau, bloedverlies, ziekenhuisverblijf), 

postoperatieve complicaties (o.a. urineweginfectie, secundaire bloeding), en 

heroperaties geregistreerd. Meetmomenten waren: voorafgaand aan randomisatie 

(baseline); de dag na de operatie; na 2, 4 en 6 weken; na 3, 6, 9, 12 en 24 

maanden. Lichamelijk onderzoek werd uitgevoerd na 6 weken en na 3 en 12 

maanden. Systematische beoordeling van complicaties vond plaats direct na de 

operatie en na ontslag.  

Benodigde sample size was 382 patiënten (i.e. 191 patiënten per behandelarm).  

 

Leercurve studie  

Daarnaast werd beoogd om in totaal 300 patiënten extra te includeren (i.e. 150 

patiënten per behandelarm) vanwege de leercurve van de deelnemende chirurgen.  

Voor aanvang van de PTED-studie waren slechts twee chirurgen in Nederland 

bedreven in deze techniek. Een van deze chirurgen participeerde in deze studie. 

Deze ervaren chirurg heeft voorafgaand aan de start van de studie 3 andere 

chirurgen, die allen meer dan 10 jaar chirurgische ervaring hadden, getraind in de 

PTED techniek.n De ervaren chirurg superviseerde bovendien de operaties van de 

eerste 10-20 patiënten van elke chirurg (‘leercurve patiënten’). Vooraf werd 

verwacht dat 50 patiënten per chirurg nodig zouden zijn om bekwaam te worden in 

PTED techniek.  

In totaal zijn 304 patiënten gerandomiseerd naar de PTED groep, onder wie 125 

PTED leercurve patiënten, en 309 patiënten gerandomiseerd naar de open 

microdiscectomie groep.  

 

Analyse 

De hoofdanalyse van de PTED-studie bestond uit een intention-to-treat analyse en is 

gebaseerd op alle gerandomiseerde patiënten, uitgezonderd de 125 PTED leercurve 

patiënten. De resultaten van deze PTED leercurve patiënten zijn apart 

gerapporteerd.o Daarnaast is voor het meetmoment 12 maanden een per-protocol 

analyse uitgevoerd als sensitiviteitsanalyse. 

 

Kenmerken geïncludeerde patiënten  

Patiënten in beide groepen bleken vergelijkbaar op baseline. Patiënten in de PTED 

groep (n=179) waren gemiddeld 45,3 jaar (SD 12,4), 44,7% was vrouw, patiënten 

hadden gemiddeld 9,1 maanden uitstralende pijn (SD 8,1) en hun VAS beenpijn 

score was gemiddeld 67,3 (SD 21,7). In de open microdiscectomie groep (n=309) 

was de gemiddelde leeftijd 45,7 jaar (SD 11,3), was 41,7% vrouw, bestond de 

uitstralende pijn gemiddeld 9,5 maanden (SD 12,2) en was de VAS beenpijn score 

gemiddeld 69,9 (SD 20,6).  

Van alle 304 patiënten gerandomiseerd naar de PTED groep (dus inclusief de PTED 

leercurve patiënten) zijn 286 patiënten (94%) daadwerkelijk geopereerd d.m.v. 

PTED. De overige 18 patiënten bleken hersteld (n=4), zijn geopereerd d.m.v. open 

microdiscectomie (n=6) of weigerden de operatie (n=8).  

Van de 309 patiënten gerandomiseerd naar de open microdiscectomie groep zijn 

234 patiënten (76%) daadwerkelijk geopereerd met deze operatietechniek. De 

overige 75 patiënten zijn geopereerd d.m.v. tube-assisted microdicectomy (n=10), 

bleken hersteld (n=8), ontwikkelden een cauda equina syndroom (n=1) of 

weigerden de operatie (n=56).  

 
                                                             
n
 De eerste training werd gedaan op kadavers en pas als de chirurgen vertrouwd waren met het gebruik van de 

procedure, werd deze techniek vervolgens uitgevoerd bij patiënten onder toezicht van de ervaren PTED-chirurg. 
o Ook in het voorliggende standpunt worden de gegevens van de PTED leercurve patiënten niet meegenomen bij 

onze beoordeling van de stand van de wetenschap en praktijk. 
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RoB beoordeling PTED-studie 

Wij hebben de kwaliteit van de PTED-studie beoordeeld m.b.v. de Cochrane Risk of 

Bias tool. Zie bijlage 6 voor een overzicht van de items en onze scores en figuur 6.3 

voor een samenvatting van onze RoB beoordeling. Het risico op selectiebias is als 

laag risico beoordeeld; het risico op performance bias en detection bias als hoog 

risico vanwege het niet-geblindeerd zijn van behandelaar, patiënt en 

effectbeoordelaar; het risico op attrition bias is beoordeeld als ‘onduidelijk’ omdat 

informatie ontbreekt ‘of’ en ‘hoe’ de 56 patiënten behandeld zijn die open 

microdiscectomie hebben geweigerd en of zij hebben deelgenomen aan de follow-up 

metingen, en het risico op reporting bias is als ‘laag risico’ beoordeeld. 

Figuur 6.3: RoB beoordeling van de PTED-studie 

 

 

6.3 Effecten interventie op cruciale uitkomsten 

Het effect van PTED op de cruciale uitkomsten beenpijn, functioneren, complicaties 

en heroperaties is gebaseerd op de resultaten van de studies geïncludeerd in de 

geactualiseerde systematische review van Gadjradj et al. (zie bijlage 3) en de PTED-

studie (zie bijlage 2).  

 

Voor beenpijn en functioneren wordt het korte(re) termijn effect van PTED 

weergegeven door studieresultaten op 6 weken, 3 maanden en 6 maanden follow-

up. Het lange termijn effect van PTED wordt weergegeven door studieresultaten op 

en na 12 maanden.   

 

Tevens presenteren wij per cruciale uitkomst en per meetmoment de GRADE 

beoordeling van de kwaliteit van de evidence. Bijlage 7 bevat een ‘GRADE evidence 

profiel’ met daarin de GRADE beoordeling van alle cruciale uitkomsten op alle 

relevante meetmomenten in één tabel.  

 

De door de projectgroep aangeleverde systematische review (Gadjradj et al.) bevat 

ook een GRADE beoordeling. Omdat de operationalisatie van de vijf GRADE factoren 

in die review niet geheel overeen komt met de operationalisatie die het 

Zorginstituut in de regel hanteertp, hebben wij de GRADE beoordeling opnieuw 

uitgevoerd.   

                                                             
p De operationalisatie van de 5 GRADE factoren zoals gehanteerd in de systematische review staat vermeld onder 

tabel 4 van bijlage 3.   
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6.3.1 Beenpijn 

In totaal hebben 6 RCTs resultaten over beenpijn gepresenteerd op één of meer 

voor dit standpunt relevante meetmomenten. In 5 studies werd de VAS (0-100) 

gebruikt (PTED-studie, (17, 21-23). De studie van Mayer 1993 (20) presenteert ‘het 

percentage hersteld’ van beenpijn en kan daarom niet gepooled worden.  Dit geldt 

ook voor de studie van Tacconi 2020 (22) omdat deze studie alleen mediane scores 

presenteert.  

In de studie van Tao 2018 (23) wordt een VAS-pijnscore gepresenteerd zonder dat 

duidelijk wordt of deze VAS score ‘beenpijn’ betreft. Omdat bij een lumbale hernia 

operatie de operatie-indicatie afhangt van de mate van beenpijn, hebben we 

aangenomen dat de VAS gebruikt is voor het meten van beenpijn. We zijn echter bij 

elke meta-analyse waarin de studie van Tao is meegenomen nagegaan wat het 

effect is van het weglaten van deze studie op de effectschatter 

(sensitiviteitsanalyse). Deze werkwijze is ook gehanteerd in de systematische 

review van Gadjradj et al. 

 

In totaal zijn de onderzoeksgegevens van 4 RCTs gebruikt voor een meta-analyse 

van beenpijn op één of meer van de relevante meetmomenten (PTED-studie, (17, 

21, 23). We presenteren de gepoolde resultaten als ‘mean differences’.q 

  

6.3.1.1 Beenpijn korte(re) termijn (i.e. ≤ 6 maanden) 

 

Beenpijn T= 6 weken 

Het is waarschijnlijk dat PTED na 6 weken niet-inferieur is aan open 

microdiscectomie wat betreft het reduceren van beenpijn.  

 

Het gemiddelde verschil tussen de groepen is 1,4 punten ten gunste van PTED (95% 

BI -6,5 tot 3,7; 1 studie). Zie figuur 6.4. Dit wil zeggen dat patiënten in de PTED 

groep gemiddeld 1,4 punten minder pijn rapporteren (VAS 0-100) dan patiënten in 

de open microdiscectomie groep. De bovengrens van het 95% 

betrouwbaarheidsinterval rond de verschilscore ligt links van de non-

inferioriteitsgrens van +10 punten. Dit wil zeggen dat PTED niet-inferieur is aan 

(‘niet slechter dan’) open microdiscectomie. De kwaliteit van het bewijs is 

beoordeeld als middelmatig vanwege tekortkomingen in het onderzoek (‘risk of 

bias’).  

Figuur 6.4: Beenpijn (VAS, 0-100) op T=6 weken  

 

Leercurve patiënten PTED-studie: Na 6 weken follow-up is de gemiddelde VAS 

beenpijn score van de leercurve patiënten 26,2 (SD 26,0). Deze pijnscore ligt 0,5 

punten lager dan in de PTED groep in de hoofdstudie. NB: hoe lager de score, hoe 

minder pijn.  

                                                             

q In de review van Gadjradj et al. worden ‘standardised mean differences’ gepresenteerd 
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Beenpijn T= 3 maanden  

Het is waarschijnlijk dat PTED na 3 maanden niet-inferieur is aan open 

microdiscectomie wat betreft het reduceren van beenpijn.  

 

Het gemiddelde verschil tussen de groepen is 1,2 punten ten gunste van open 

microdiscectomie (95% BI -0,7 tot 3,2; 4 studies). Zie figuur 6.5. Dit wil zeggen dat 

patiënten in de PTED groep gemiddeld 1,2 punten meer pijn rapporteren (VAS 0-

100) dan patiënten in de open microdiscectomie groep. De bovengrens van het 95% 

betrouwbaarheidsinterval rond de gepoolde verschilscore ligt links van de non-

inferioriteitsgrens van +10 punten. Dit wil zeggen dat PTED niet-inferieur is aan 

(‘niet slechter dan’) open microdiscectomie. De kwaliteit van het bewijs is 

beoordeeld als middelmatig vanwege tekortkomingen in het onderzoek (‘risk of 

bias’).  

 

 

Figuur 6.5: Beenpijn (VAS, 0-100) op T=3 maandenr 

 

 

Leercurve patiënten PTED-studie: Na 3 maanden follow-up is de gemiddelde VAS 

beenpijn score van de leercurve patiënten 24,7 (SD 28,1). Deze pijnscore ligt 1,6 

punten hoger dan in de PTED groep in de hoofdstudie. NB: hoe hoger de score, hoe 

meer pijn. 

 

Analyse zonder Tao 2018: Omdat Tao 2018 (23) niet vermeldt of de VAS score 

beenpijn betreft, is een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd waarbij Tao 2018 is 

weggelaten. Dit levert een verschilscore op van 1,3 punten ten gunste van PTED 

[95%CI -5,2 tot 2,7]. 

 

 

Beenpijn T= 6 maanden 

Het is waarschijnlijk dat PTED na 6 maanden niet-inferieur is aan open 

microdiscectomie wat betreft het reduceren van beenpijn.  

 

Het gemiddelde verschil tussen de groepen is 0,7 punten ten gunste van PTED (95% 

BI -5,0 tot 3,6; 3 studies). Zie figuur 6.6. Dit wil zeggen dat patiënten in de PTED 

groep gemiddeld 0,7 punten minder pijn rapporteren (VAS 0-100) dan patiënten in 

                                                             
r De niet-gerandomiseerde studie van Pan 2016 presenteert (zeer) kleine verschilscore ten gunste van PTED op 3 

maanden follow-up 
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de open microdiscectomie groep. De bovengrens van het 95% 

betrouwbaarheidsinterval rond de gepoolde verschilscore ligt links van de non-

inferioriteitsgrens van +10 punten. Dit wil zeggen dat PTED niet-inferieur is aan 

(‘niet slechter dan’) open microdiscectomie. De kwaliteit van het bewijs is 

beoordeeld als middelmatig vanwege tekortkomingen in het onderzoek (‘risk of 

bias’).  

 

Figuur 6.6: Beenpijn (VAS, 0-100) op T=6 maandens 

 

 

Tacconi 2020 (22) rapporteert een afname van de mediane beenpijn score in de 

PTED groep van 80 preoperatief (range 60-90) naar 20 punten na 6 maanden 

(range 10-15) versus een afname van 70 (range 60-90) naar 20 punten (range 10-

50) in de open microdiscectomie groep. 

 

Leercurve patiënten: Na 6 maanden follow-up is de gemiddelde VAS beenpijn score 

van de leercurve patiënten in de PTED-studie 23,5 (SD 25,2). Deze pijnscore ligt 3,3 

punten hoger dan in de PTED groep in de hoofdstudie. NB: hoe hoger de score, hoe 

meer pijn. 

 

Analyse zonder Tao 2018: Omdat Tao 2018 (23) niet vermeldt of de VAS score 

beenpijn betreft, is een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd waarbij deze studie is 

weggelaten. Dit levert een verschilscore op van 2,1 punten ten gunste van PTED 

[95% BI -9,4 tot 5,2]. 

 

6.3.1.2 Beenpijn lange termijn (i.e. ≥ 12 maanden) 

 

Het is waarschijnlijk dat PTED na 12 maanden niet-inferieur is aan open 

microdiscectomie wat betreft het reduceren van beenpijn.  

 

Het gemiddelde verschil is 7,0 punten ten gunste van PTED (95% BI -11,6 tot -2,3; 

2 studies). Zie figuur 6.7. Dit wil zeggen dat patiënten in de PTED groep gemiddeld 

7 punten minder pijn rapporteren (VAS 0-100) dan patiënten in de open 

microdiscectomie groep. De bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval 

rond de gepoolde verschilscore ligt links van non-inferioriteitsgrens van +10 punten. 

Dit wil zeggen dat PTED niet-inferieur is aan (‘niet slechter dan’) open 

microdiscectomie. De kwaliteit van het bewijs is beoordeeld als middelmatig 

vanwege tekortkomingen in het onderzoek (‘risk of bias’).  

                                                             
s De niet-gerandomiseerde studie van Pan 2016 presenteert (zeer) kleine verschilscore ten gunste van PTED op 6 

maanden follow-up 
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Figuur 6.7: Beenpijn (VAS, 0-100) op T=12 maandent 

 

 

Drie RCTs presenteren resultaten over het effect van PTED op beenpijn voor een 

follow-up langer dan 12 maanden.  

• Tacconi 2019 (21) rapporteert een gemiddelde VAS beenpijn score (0-100) na 

16 maanden van 19 punten (SD 7) in de PTED groep versus 16 punten (SD 7) 

in de open microdiscectomie groep.  

• Gibson 2017 (17) rapporteert een gemiddelde VAS beenpijn score (0-100) na 

24 maanden van 19 punten (SD 26) in de PTED groep versus 35 punten (SD 

31) in de open microdiscectomie groep.  

• Mayer & Brock 1993 (20) rapporteren dat 80% van de patiënten in de PTED 

groep na 24 maanden geen radiculaire beenpijn (meer) heeft versus 65% in de 

open microdiscectomie groep. 

 

Per-protocol analyse: De PTED-studie heeft naast een intention-to-treat analyse 

(hoofdanalyse) ook een per-protocol analyse (sensitiviteitsanalyse) uitgevoerd op 

T=12 maanden. Beide analyses leveren vergelijkbare resultaten op. Waar de 

(ongecorrigeerde) intention-to-treat analyse een gemiddelde verschilscore van 8,3 

punten oplevert ten gunste van de PTED groep (95% BI van -13,4 tot -3,2), levert 

de (gecorrigeerde) per-protocol analyse een verschilscore op van 7,7 punten 

(95%BI van -12,1 tot -3,5) ten gunste van de PTED groep. De per-protocol analyse 

is uitgevoerd o.b.v. data van 168 PTED patiënten en 244 open microdiscectomie 

patiënten.  

 

Leercurve patiënten PTED-studie: Na 12 maanden is de gemiddelde VAS beenpijn 

score van de leercurve patiënten 25,7 (SD 29,6). Dit is 7 punten hoger dan de 

pijnscore van de PTED patiënten in de hoofdstudie. NB: hoe hoger de score, hoe 

meer pijn. 

 

  

                                                             

t
 De niet-gerandomiseerde studie van Pan 2016 presenteert (zeer) kleine verschilscores ten gunste van PTED op 12 

maanden follow-up 
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6.3.1.3 GRADE beoordeling Beenpijn 

 

Tabel 6.1: GRADE beoordeling ‘beenpijn’ op korte(re) en lange termijn 

 

 
Aantal 
studies 

Studie 
opzet 

Risk of 
bias 

Inconsi-
stentie 

Indirect 
bewijs 

Onnauw- 
keurigheid 

Andere 
factoren 

Aantal 
patiënten 

Effect:  
MD (95% BI)3 

Certainty 
PTED OM 

T6 wk 1 RCT Ernstig1 
Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 170 249 -1,4 (-6,5;3,7) Middelmatig 

T3 mnd 4 RCT Ernstig2  
Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

479 560 1,2 (-0,7;3,2) Middelmatig 

T6 mnd 3 RCT Ernstig2 
Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 412 486 -0,7 (-5,0;3,6) Middelmatig 

T12 mnd 2 RCT Ernstig1 Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

220 307 -6,9 (-11,6;-2,3) Middelmatig 

 
1 Behandelaars en patiënten zijn niet geblindeerd (‘performance bias’), de effectbeoordelaars zijn niet geblindeerd (‘detection bias’) en 18% van de 
patiënten gerandomiseerd naar de open microdiscectomie groep heeft de behandeling geweigerd zonder dat duidelijk is welke behandeling zij 
hebben ontvangen en/of zij drop-outs zijn; 2 Behandelaars en patiënten zijn niet geblindeerd (‘performance bias’), de effectbeoordelaars zijn niet 
geblindeerd (‘detection bias’) en verschillende onduidelijkheden in de studieopzet (o.a. ‘selection bias’); 3 Een negatieve ‘mean difference’ (MD) wil 
zeggen dat de PTED groep gemiddeld minder pijn rapporteert dan de open microdiscectomie groep;  

 

 

6.3.2 Functioneren 

In totaal hebben 4 RCTs data gepresenteerd over functioneren. Als meetinstrument 

is de ODI (0-100) gebruikt (PTED-studie, (17, 21, 23). Deze gegevens zijn gebruikt 

voor een meta-analyse op één of meer relevante meetmomenten. We presenteren 

de resultaten als ‘mean differences’.u 

 

6.3.2.1 Functioneren korte(re) termijn (i.e. ≤ 6 maanden) 

 

Functioneren T= 6 weken 

Het is waarschijnlijk dat PTED na 6 weken niet-inferieur is aan open 

microdiscectomie wat betreft het verbeteren van het functioneren.  

 

Het gemiddelde verschil tussen de groepen is 3,5 punten (schaal 0-100) ten gunste 

van PTED (95% BI -6,9 tot -0,1; 1 studie). Zie figuur 6.8. Dit wil zeggen dat 

patiënten in de PTED groep hun fysiek functioneren gemiddeld 3,5 punten gunstiger 

scoren (schaal 0-100) dan patiënten in de open microdiscectomie groep. De 

bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval rond de verschilscore ligt links 

van non-inferioriteitsgrens van +10 punten. Dit wil zeggen dat PTED niet-inferieur is 

aan (‘niet slechter dan’) open microdiscectomie.  

Figuur 6.8: Functioneren (ODI, 0-100) op T=6 weken 

 

                                                             

u In de review van Gadjradj et al. worden ‘standardised mean differences’ gepresenteerd 
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De kwaliteit van het bewijs is beoordeeld als middelmatig vanwege tekortkomingen 

in het onderzoek (‘risk of bias’). 

 

Leercurve patiënten PTED-studie: Na 6 weken follow-up is de gemiddelde ODI score 

van de leercurve patiënten in de PTED-studie 21,5 (SD 16,0). Deze score ligt 0,7 

punten lager dan in de PTED groep van de hoofdstudie. NB: hoe lager de score, hoe 

beter het functioneren. 

 

 

Functioneren T= 3 maanden  

Het is waarschijnlijk dat PTED na 3 maanden niet-inferieur is aan open 

microdiscectomie wat betreft het verbeteren van het functioneren.  

 

Het gemiddelde verschil tussen de groepen is 1,3 punten ten gunste van PTED (95% 

BI -2,8 tot 0,2; 4 studies). Zie figuur 6.9. Dit wil zeggen dat patiënten in de PTED 

groep hun fysiek functioneren gemiddeld 1,3 punten gunstiger scoren (schaal 0-

100) dan patiënten in de open microdiscectomie groep. De bovengrens van het 95% 

betrouwbaarheidsinterval rond de gepoolde verschilscore ligt links van de non-

inferioriteitsgrens van +10 punten. Dit wil zeggen dat PTED niet-inferieur is aan 

(‘niet slechter dan’) open microdiscectomie. De kwaliteit van het bewijs is 

beoordeeld als middelmatig vanwege onduidelijkheden en tekortkomingen in het 

onderzoek (‘risk of bias’).  

 

Figuur 6.9: Functioneren (ODI, 0-100) op T=3 maandenv 

 

 

Leercurve patiënten PTED-studie: Na 3 maanden follow-up is de gemiddelde ODI 

score van de leercurve patiënten 16,3 (SD 17,1). Deze score is 0,5 punten lager dan 

in de PTED groep in de hoofdstudie. NB: hoe lager de score, hoe beter het 

functioneren. 

 

 

Functioneren T= 6 maanden 

Het is waarschijnlijk dat PTED na 6 maanden niet-inferieur is aan open 

microdiscectomie wat betreft het verbeteren van het functioneren.  

 

Het gemiddelde verschil tussen de groepen is 2,1 punten (schaal 0-100) ten gunste 

van PTED (95% BI -3,6 tot -0,5; 3 studies). Zie figuur 6.10. De bovengrens van het 

                                                             
v De effectschatters van de niet-gerandomiseerde studies van Chang 2018, Pan 2016, Wang 2017 en Xu 2020 wijzen 

in dezelfde richting 
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95% betrouwbaarheidsinterval rond de gepoolde verschilscore ligt links van de non-

inferioriteitsgrens van +10 punten. Dit wil zeggen dat PTED niet-inferieur is aan 

(‘niet slechter dan’) open microdiscectomie. De kwaliteit van het bewijs is 

beoordeeld als middelmatig vanwege onduidelijkheden en tekortkomingen in het 

onderzoek (‘risk of bias’).  

 

Figuur 6.10: Functioneren (ODI, 0-100) op T=6 maandenw 

 

 

Leercurve patiënten PTED-studie: Na 6 maanden follow-up is de gemiddelde ODI 

score van de PTED leercurve patiënten 14,5 (SD 16,0). Deze score is 0,2 punten 

lager dan in de PTED groep in de hoofdstudie. NB: hoe lager de score, hoe beter het 

functioneren. 

 

6.3.2.2 Functioneren lange termijn (i.e. ≥ 12 maanden) 

 

Het is waarschijnlijk dat PTED na 12 maanden niet-inferieur is aan open 

microdiscectomie wat betreft het verbeteren van het functioneren.  

 

Het gemiddelde verschil was 4,5 punten ten gunste van PTED (95% BI -7,4 tot -1,6; 

2 studies). Zie figuur 6.11. Dit wil zeggen dat patiënten in de PTED groep hun fysiek 

functioneren gemiddeld 5,4 punten gunstiger scoren (schaal 0-100) dan patiënten in 

de open microdiscectomie groep. De bovengrens van het 95% 

betrouwbaarheidsinterval rond de gepoolde verschilscore ligt links van non-

inferioriteitsgrens van +10 punten. Dit wil zeggen dat PTED niet-inferieur is aan 

(‘niet slechter dan’) open microdiscectomie. De kwaliteit van het bewijs is 

beoordeeld als middelmatig vanwege onduidelijkheden en tekortkomingen in het 

onderzoek (‘risk of bias’).  

                                                             

w De richting van het effect in de niet-gerandomiseerde studies [Pan 2016, Xu 2020] zijn tegengesteld aan elkaar 
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Figuur 6.11: Functioneren (ODI, 0-100) op T=12 maandenx 

 

 

Twee RCTs presenteren onderzoeksresultaten over het effect van PTED op het 

functioneren voor een follow-up langer dan 12 maanden.  

• Tacconi 2019 (21) rapporteert na 16 maanden een gemiddelde ODI score (0-

100) van 13,4 punten (SD 6,9) in de PTED groep en 16,3 punten (SD 7,4) in 

de open microdiscectomie groep. NB: hoe lager de ODI score, hoe beter het 

functioneren. 

• Gibson 2017 (17) rapporteert na 24 maanden een gemiddelde ODI score (0-

100) van 18 punten (SD 17) in de PTED groep en 22 punten (SD 20) in de 

open microdiscectomie groep. 

 

Per-protocol analyse: De PTED-studie heeft naast een intention-to-treat analyse 

(hoofdanalyse) ook een per-protocol analyse (sensitiviteitsanalyse) uitgevoerd voor 

T=12 maanden. De per-protocol analyse is uitgevoerd o.b.v. data van 168 PTED 

patiënten en 244 open microdiscectomie patiënten. De onderzoekers rapporteren 

dat beide analyses vergelijkbare resultaten opleveren voor de secundaire 

uitkomsten, waaronder functioneren. Er worden geen cijfers gepresenteerd. 

 

Leercurve patiënten PTED-studie: Na 12 maanden is de gemiddelde ODI score van 

de PTED leercurve patiënten 16,0 (SD 17,3). Dit is 3 punten hoger dan de score van 

de PTED patiënten in de hoofdstudie. NB: hoe hoger de score, hoe slechter het 

functioneren. 

 

6.3.2.3 GRADE beoordeling Functioneren 

 

Tabel 6.2: GRADE beoordeling ‘functioneren’ op korte(re) en lange termijn 

 
 Aantal 

studies 
Studie 
opzet 

Risk of 
bias 

Inconsi-
stentie 

Indirect 
bewijs 

Onnauw-
keurigheid 

Andere 
factoren 

Aantal 
patiënten 

Effect  
MD (95% BI)3 

Certainty 

PTED OM   
T6 wk 1 RCT Ernstig1 Niet 

ernstig 
Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

170 249 -3,5 (-6,9;-0,1) Middelmatig 

T3 mnd 4 RCT Ernstig2  Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

479 560 -1,3 (-2,9;0,23) Middelmatig 

T6 mnd 3 RCT Ernstig2 Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

412 500 -2,1 (-3,6;-0,5) Middelmatig 

T12 mnd 2 RCT Ernstig1 Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

220 307 -4,5 (-7,4;-1,6) Middelmatig 

 
1 Behandelaars en patiënten zijn niet geblindeerd (‘performance bias’), de effectbeoordelaars zijn niet geblindeerd (‘detection bias’) en 18% van de 

                                                             
x De niet-gerandomiseerde studie van Pan 2016 presenteert een (zeer) kleine verschilscore ten gunste van PTED 
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patiënten gerandomiseerd naar de open microdiscectomie groep heeft de behandeling geweigerd zonder dat duidelijk is welke behandeling zij hebben 
ontvangen en/of zij drop-outs zijn; 2  Behandelaars en patiënten zijn niet geblindeerd (‘performance bias’), de effectbeoordelaars zijn niet geblindeerd 
(‘detection bias’) en verschillende onduidelijkheden in de studieopzet (o.a. ‘selection bias’); 3 Een negatieve ‘mean difference’ (MD) wil zeggen dat de 
PTED groep minder functionele beperkingen rapporteert dan de open microdiscectomie groep. 
 

 

6.3.3 Heroperaties en complicaties 

6.3.3.1 Heroperaties 

Het is onduidelijk of PTED niet-inferieur is aan open microdiscectomie wat betreft 

het aantal heroperaties.   

 

7 RCTs (PTED-studie, (17-22) en geen van de niet-gerandomiseerde studies 

rapporteren over de cruciale uitkomst ‘aantal heroperaties’. Tabel 2 van de review 

van Gadjradj et al. (bijlage 3) bevat een overzicht van de heroperaties in de in de 

review geïncludeerde studies (dus exclusief de PTED-studie).y 

 

Het percentage heroperaties na PTED is 5,9% (21/354) en na open 

microdiscectomie 4,6% (20/434). Het relatieve risico op een heroperatie in de PTED 

groep is 1,3 maal zo hoog als in de open microdiscectomie groep (95% BI 0,72 tot 

2,35; 7 studies). Zie figuur 6.12. Het brede 95% betrouwbaarheidsinterval rond de 

effectschatter overschrijdt de non-inferioriteitsgrens RR=1,25. Kwaliteit van het 

bewijs is als laag beoordeeld vanwege onduidelijkheden en tekortkomingen in de 

studieopzet (‘risk of bias’) en vanwege onnauwkeurigheid (het overschrijden van de 

GRADE default waarde RR=1,25 welke vooraf gedefinieerd is als non-

inferioriteitsgrens). 

 

Figuur 6.12: Aantal heroperaties na 12-maanden follow-up 

 

 

Per-protocol analyse: In de PTED-studie is ook een per-protocol analyse 

(sensitiviteitsanalyse) uitgevoerd. Deze analyse laat zien dat 9 van de PTED 

patiënten (5,4%) in het 1e jaar een heroperatie hebben ondergaan versus 14 open 

microdiscectomie patiënten (5,7%). Deze percentages zijn vergelijkbaar met de 

                                                             
y Volgens tabel 2 van de systematische review waren er bij Hermantin 1999 0 heroperaties in de PTED groep en 2 in 

de open microdiscectomie groep. O.b.v. de publicatie menen wij echter dat er sprake is van 1 heroperatie in de PTED 

groep en 1 heroperatie in de open microdiscectomie groep.  
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resultaten van de intention-to-treat analyse (PTED groep 5,3% en open 

microdiscectomie 5,6%).  

 

Leercurve patiënten PTED-studie: In de 1e 12 maanden hebben 13,1% van de 

leercurve patiënten een heroperatie ondergaan. Dit percentage is hoger dan in de 

PTED groep van de hoofdstudie (5,2%). 

 

6.3.3.2 Complicaties 

Het is waarschijnlijk dat PTED na 12 maanden niet-inferieur is aan open 

microdiscectomie wat betreft het aantal complicaties.  

 

In totaal rapporteren 9 RCTs (PTED-studie, (16-23) over de cruciale uitkomst ‘aantal 

complicaties’. Follow-up duur in deze studies varieert van 1 dag tot 24 maanden. 

Het type complicatie dat in de studies wordt gerapporteerd varieert van mild tot 

ernstig en omvat o.a. wondinfectie, lage rugpijn, beschadiging van de dura, 

urineretentie. Studies maken veelal geen onderscheid tussen peri- en 

postoperatieve complicaties. Tabel 3 van de systematische review van Gadjradj et 

al. (zie bijlage 3) bevat een overzicht van de complicaties die in de studies 

gerapporteerd worden, zowel qua aantallen als een korte beschrijving (dit overzicht 

is exclusief de PTED-studie). Complicaties gerapporteerd in de PTED-studie zijn te 

vinden in tabel 2 van bijlage 2.  

 

In totaal werden 26 complicaties gerapporteerd in de PTED groep (4,1%) en 88 

complicaties in de open microdiscectie groep (12,4%). Het risico op een complicatie 

is in de PTED groep 0,45 maal zo hoog als in de open microdiscectomie groep (95% 

BI 0,18 tot 1,12; 9 studies). Zie figuur 6.13. De bovengrens van dit interval ligt 

links van de GRADE default waarde van RR=1,25 dat vooraf gedefinieerd is als non-

inferioriteitsgrens. Dit wil zeggen dat PTED niet-inferieur is aan open 

microdiscectomie wat betreft het aantal complicaties. De kwaliteit van het bewijs is 

als middelmatig beoordeeld vanwege tekortkomingen in het onderzoek (‘risk of 

bias’). 

 

Figuur 6.13: Aantal complicaties 
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Daarnaast rapporteren 4 prospectieve niet-gerandomiseerde studies over het ‘aantal 

complicaties’ (25-28). Follow-up in deze studies was 30 dagen tot 6 maanden. In 

totaal werden 8 complicaties gerapporteerd in de PTED groep (4,3%) en 37 

complicaties in de open microdiscectomie groep (17,2%). Gepoolde effectschatter 

van het RR op een complicatie is 0,30 (95% BI 0,15 tot 0,62; 4 studies) ten gunste 

van de PTED groep.  

 

Bij de RCTs levert de studie van Tao 2018 (23) een belangrijke bijdrage aan de 

gepoolde effectschatter. In deze studie is rugpijn meegenomen als complicatie, als 

maat voor de schade aan spieren en bindweefsel. 56 van de in totaal 63 

complicaties in de open microdiscectomiegroep betrof deze complicatie. In nog 3 

RCTs (PTED-studie, (15, 22) en 2 niet-gerandomiseerde studies (25, 26) is rugpijn 

meegenomen als maat voor operatieve schade, in dit geval de mate van de 

postoperatieve rugpijn.z Het verschil in de mate van rugpijn tussen beide 

behandelgroepen 1-3 dagen na de ingreep was steeds in het voordeel van de PTED-

groep, variërend van 5 tot 20 punten (VAS 0-100) in de RCTs, en 6 tot 23 punten in 

de niet-gerandomiseerde studies.  

 

Leercurve patiënten PTED-studie: In het 1e jaar zijn 4 complicaties gerapporteerd 

(3,3%) voor de PTED leercurve-groep. Dit percentage is iets hoger dan in de PTED 

groep van de hoofdstudie (1,8%). 

 

6.3.3.3 GRADE beoordeling Heroperaties en Complicaties 

 

Tabel 6.3: GRADE beoordeling ‘heroperaties’ en ‘complicaties’ 

 

 
Aantal 
studies 

Studie 
opzet 

Risk of 
bias 

Incon- 
sistentie 

Indirect 
bewijs 

Onnauw-
keurigheid 

Andere 
factoren 

Aantal 
patiënten 

Effect 3 
RR (95% BI) 

Certainty 
PTED OM 

Heroperaties 7 RCT Ernstig1 
Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig Ernstig2 

Niet 
ernstig 354 434 1,2 (0,7;2,1) Laag 

Complicaties 9 RCT Ernstig1 
Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

758 877 0,3 (0,2;0,6) Middelmatig 

 
1 Onduidelijkheden in de studieopzet wat betreft ‘random sequence generation’ en ‘allocation concealment (selection bias), en onduidelijkheden en 
high risk m.b.t. incomplete outcome data (attrition bias); 2 De GRADE default waarde wordt overschreden; 3 Bij een RR > 1 is het aantal heroperaties 
of complicaties in de PTED groep hoger dan in de open microdiscectomie groep  

 

 

 

6.4 Effecten interventie op de belangrijke uitkomsten 

Aangezien de cruciale uitkomsten een duidelijke trend laten zien, worden de 

belangrijke uitkomsten niet betrokken bij de standpuntbepaling. Wel beschrijven we 

hieronder kort de resultaten van de belangrijke uitkomsten.  

 

De effecten van PTED op kwaliteit van leven en rugpijn zijn – net als bij de cruciale 

uitkomsten - gebaseerd op de resultaten van de systematische review van Gadjradj 

et al. en de resultaten van de PTED-studie. Het effect op de korte(re) termijn wordt 

weergegeven d.m.v. een beschrijving van de resultaten op 6 weken, 3 maanden en 

6 maanden follow-up. Het effect van PTED op lange termijn wordt weergegeven 

door een beschrijving van de resultaten op en na 12 maanden follow-up. 

                                                             
z Het bleek niet mogelijk om de resultaten van de RCTs te poolen omdat Ackakaya 2016 geen SD presenteert, en 

Tacconi 2020 alleen mediane waarden van de postoperatieve rugpijn presenteert.  
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6.4.1 Kwaliteit van leven 

In totaal rapporteren 2 RCTs (PTED-studie, Gibson 2017) over het effect van PTED 

op ‘kwaliteit van leven’ voor één of meer van de relevante meetmomenten.  

 

Tijdens de follow-up van de PTED-studie varieert de verschilscore op de kwaliteit 

van leven domeinen van 1,4 tot 13,9 punten in het voordeel van de PTED groep (zie 

tabel 6.4 – een negatieve verschilscore betekent een hogere kwaliteit van leven in 

de PTED groep). Hierbij vallen vooral de gunstige resultaten op van PTED in de 

domeinen ‘fysieke rol’ en ‘emotionele rol’.  

 

 
Tabel 6.4: Kwaliteit van leven in de PTED-studie - gecorrigeerde gemiddelde verschillen (MD) 
tussen PTED en open microdiscectomie, incl. 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 

 
 T6wk  MD (95% BI)  T3mnd  MD (95% BI)  T6mnd  MD (95% BI)  T12mnd  MD (95% BI) 

PTED-studie 
SF-36 domeinen 

    

- Bodily pain  -4,9 (-7,7 tot -1,8)  -3,7 (-6,5 tot -0,8)  -5,4 (-8,5 tot -2,2)  -7,2 (-10,4 tot -3,9) 

- Physical functioning  -3,5  (-5,8 tto -1,2)  -2,6 (-5,0 tot 0,1)  -3,2 (-5,9 tot -0,3)  -5,3 (-8,3 tot -2,3) 

- Social functioning  -5,8  (-9,2 tot -2,5)  -4,9 (-7,7 tot -2,0)  -5,9 (-9,1 tot -2,6)  -7,6  (-10,8 tot -4,4) 

- Physical role -13,1  (-18,6 tot -7,2) -13,9  (-20,2 tot -7,1)  -10,8 (-17,5 tot -3,9)  -11,0 (-17,5 tot -4,9) 

- Emotional role  -9,1  (-15,4 tot -2,7) -10,1  (-16,4 tot -4,3)  -8,5  (-14,6 tot -1,9)  -7,0 (-13,2 tot -1,4) 

- Mental health  -1,8  (-3,7 tot 0,0)  -1,8 (-3,8 tot 0,2)  -1,4 (-3,5 tot 0,8)  -3,5 (-5,8 tot -1,5) 

- Vitality  -2,4  (-4,6 tot -0,2)  -2,4 (-4,9 tot 0,1)  -4,8 (-7,1 tot -2,3)  -4,4 (-6,6 tot -2,2) 

- General health 
perception 

 -1,9  (-3,8 tot 0,0)  -1,6 (-3,6 tot 0,6)  -1,7 (-3,9 tot 0,5)  -3,2 (-5,5 tot -1,0) 

 

In de studie van Gibson 2017 (17) is kwaliteit van leven gemeten op 3, 12 en 24 

maanden. De verschilscore op de fysieke component van de SF-36 (0-100) varieert 

tijdens follow-up van 0,1 tot 0,7 punten. De verschilscore op de mentale component 

varieert van 0,9 punten tot 4,2 punten in het voordeel van de PTED groep.   

 

6.4.2 Rugpijn 

In totaal rapporteren 3 RCTs (PTED-studie, Gibson 2017, Mayer 1993) over het 

effect van PTED op ‘rugpijn’ voor één of meer van de relevante meetmomenten.  

 

In de PTED-studie is tijdens follow-up de gemiddelde rugpijnscore (VAS 0-100) in de 

PTED groep 0,9 tot 6,8 punten lager dan in de open microdiscectomie groep (zie 

tabel 6.5).  

 

 

Tabel 6.5: Rugpijn in de PTED-studie - gecorrigeerde gemiddelde verschillen incl. 95% CI 

 
 T6wk  MD (95%CI)  T3mnd  MD (95%CI)  T6mnd  MD (95%CI)  T12mnd  MD (95%CI) 

Rugpijn (VAS, 0-100) -0,9 (-4,2 to 2,7) -2,6 (-6,1 to 1,2) -6,8 (-10,5 to -3,0) -6,4 (-10,4 to -2,9) 

 

 

In de studie van Gibson 2017 (17) is rugpijn gemeten op 3, 12 en 24 maanden. De 

gemiddelde rugpijnscore (VAS 0-100) is tijdens follow-up 0,1 tot 1,6 punten lager in 

de PTED groep dan in de open microdiscectomie groep.  

 

In de studie van Mayer & Brock 1993 (20) had 47% van de patiënten in de PTED 

groep 24 maanden na de ingreep geen rugpijn (meer) versus 25% in de open 

microdiscectomie groep. 
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6.5 Buitenlandse richtlijnen en standpunten  

In bijlage 8 zijn de standpunten en richtlijnen weergegeven van (buitenlandse) 

kenniscentra en zorgverzekeraars over PTED bij een hernia nuclei pulposi. Hieronder 

is een samenvatting: 

 

Richtlijnen 

In de richtlijn van het National Institute for Health and Care Excellence (NICE 2016, 

(29)) staat dat het huidige bewijs over de veiligheid en werkzaamheid van PTED bij 

een lumbale hernia met radiculaire beenpijn voldoende is om het gebruik van deze 

procedure te ondersteunen. Omdat PTED bijzondere ervaring vereist moeten 

chirurgen de nodige expertise verwerven door middel van training en begeleiding. 

De ingreep mag alleen door chirurgen worden gedaan die de procedure regelmatig 

uitvoeren. Daarnaast moeten details over alle patiënten die door middel van PTED 

geopereerd worden, worden opgenomen in het British Spine Registry. De richtlijn 

van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg van België (KCE 2017, 

(30)) bevat een uitvoerige evaluatie van de NICE richtlijn maar geen expliciete 

uitspraak over toepassing van PTED.  

 

Standpunten 

Vier Amerikaanse zorgverzekeraars hebben een standpunt uitgebracht over  

endoscopische technieken waaronder PTED: Aetna (31), Regence Group (32), 

CIGNA (33), Premera (34), allen in 2019 c.q. 2020. Deze standpunten geven aan 

dat endoscopische technieken niet bewezen effectief zijn en daarom als 

experimenteel moeten worden beschouwd.  
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7 Vaststellen eindbeoordeling ‘stand wetenschap en praktijk’ 
 

 

7.1 Bespreking relevante aspecten 

7.1.1 Claim en positionering 

De claim is dat PTED niet-inferieur is aan (‘niet slechter dan’) open 

microdiscectomie. PTED wordt gepositioneerd als een minder invasief alternatief 

voor open microdiscectomie bij patiënten met een lumbale hernia – bij voorkeur 

aangetoond met een MRI – en radiculaire beenpijn, die vanwege aanhoudende of 

toenemende pijnklachten na 10-12 weken conservatief beleid een operatie-indicatie 

hebben. 

7.1.2 Werkingsmechanisme 

Decompressie van de zenuwwortel door middel van het operatief verwijderen van de 

lumbale hernia nuclei pulposi. 

7.1.3 Passend onderzoek en effecten 

De optimale studieopzet voor het bepalen van de effectiviteit van PTED is een 

gerandomiseerde vergelijkende trial (RCT) van voldoende omvang en kwaliteit. Voor 

het bepalen van mogelijk ongunstige gevolgen zoals heroperaties en complicaties 

zijn ook prospectieve observationele studies betrokken in deze beoordeling (niet 

gerandomiseerde vergelijkende studies). Uitkomsten worden bij voorkeur 

beoordeeld door een geblindeerde effectbeoordelaar; bij uitkomsten die door de 

patiënt zelf beoordeeld worden (zoals beenpijn, kwaliteit van leven) is dit niet 

mogelijk.  

 

De beoordeling van de effecten van PTED is gebaseerd op de resultaten van de 

systematische review van Gadjradj et al. over de effectiviteit van PTED o.b.v. RCTs 

en prospectieve niet-gerandomiseerde studies, en de resultaten van de 

gerandomiseerde PTED-studie. De resultaten laten zien dat PTED niet slechter 

presteert dan open microdiscectomie wat betreft het reduceren van beenpijn en het 

verbeteren van het functioneren, zowel op de korte(re) termijn (≤T6 mnd) als lange 

termijn (≥T12 mnd). Als we naar het beloop kijken dan lijken de resultaten van 

PTED gedurende het jaar steeds wat gunstiger te worden t.o.v. open 

microdiscectomie, al zijn de verschillen klein en op geen enkel meetmoment klinisch 

relevant. Ook wat betreft het aantal complicaties presteert PTED niet slechter dan 

open microdiscectomie.  

 

Voor de uitkomst ‘heroperaties’ wordt geen non-inferioriteit aangetoond. Ook al is 

het reduceren van het risico op heroperaties niet het primaire doel van PTED, het is 

wel van belang dat de nieuwe operatietechniek niet tot méér heroperaties leidt dan 

de gebruikelijke operatietechniek. Het betrouwbaarheidsinterval rond de 

effectschatter van het aantal heroperaties bleek breed. Het feit dat de studies maar 

weinig heroperaties rapporteren lijkt daar debet aan. Heroperaties liggen bij lumbale 

hernia operaties in de range van 5,3 tot 11,8 procent.(35) De meta-analyse laat 

zien dat zowel voor PTED als open microdiscectomie het percentage heroperaties 

aan de onderkant van deze range ligt, respectievelijk 5,9% en 4,6%. In Nederland 

wordt een percentage van 5-10% als norm gehanteerd.  
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7.1.4 Overige overwegingen 

 

Leercurve  

PTED wordt beschouwd als een complexere operatietechniek met een lange 

leercurve. Dit wordt beaamd in publicaties van de geïncludeerde studies. De PTED-

studie is van de geïncludeerde studies de enige studie die resultaten presenteert 

over de leercurve van de chirurgen. In deze studie heeft een ervaren chirurg 

voorafgaand aan de start van de studie 3 andere chirurgen getraind, die allen meer 

dan 10 jaar relevante chirurgische ervaring hadden. Resultaten laten zien dat de 

leercurve patiënten na 12 maanden gemiddeld 7 punten meer beenpijn rapporteren 

(VAS, 0-100) en 3 punten meer functionele beperkingen (ODI, 0-100) dan PTED-

patiënten in de hoofdstudie. Daarnaast waren in de leercurve groep 8,4% meer 

heroperaties en 1,5% meer complicaties. De verschillen op beenpijn, functionele 

beperkingen en complicaties tussen beide PTED groepen zijn klein en lijken klinisch 

niet relevant, maar zijn na 12 maanden wel allemaal in het nadeel van de PTED 

leercurve patiënten. Het verschil in het aantal heroperaties tussen beide PTED 

groepen lijkt wel klinisch relevant. Bovendien ligt het gevonden percentage 

heroperaties in de PTED-leercurve patiënten (13,1%) boven het percentage dat in 

Nederland als acceptabel wordt beschouwd (i.e. 5-10%).  

 

Waarborgendocument  

De resultaten van de PTED-studie laten dus zien dat de PTED leercurve van 

chirurgen – zelfs bij zeer ervaren wervelkolom chirurgen – invloed heeft op de 

effectiviteit (en veiligheid) van de behandeling. Voor een gepaste uitvoering van de 

zorg en om te waarborgen dat de resultaten van de PTED-studie ook in de praktijk 

worden behaald, is het van belang dat er aan (nog op te stellen) kwaliteitscriteria 

wordt voldaan. Zeker zo lang PTED geen onderdeel vormt van de opleiding van 

neurochirurgen en orthopedisch chirurgen tot wervelkolomspecialist. Deze criteria 

dienen te worden vastgelegd in een tripartiet opgesteld kwaliteitsdocument. In een 

dergelijk ‘waarborgendocument’ dienen o.a. de volgende aandachtspunten 

uitgewerkt te worden:  

- Indicatieprotocol  

- Verplichte opleiding/trainingsprogramma, incl. certificering 

- In welke gespecialiseerde centra de behandeling mag worden uitgevoerd, en 

aan welke kwaliteitseisen zij moeten voldoen (bijv. volumenormen). 

- Het opnemen van PTED in de volgende revisie c.q. update van de relevante 

richtlijnen. 

 

Ook de projectgroep van de PTED-studie erkent het belang van goede en 

zorgvuldige opleiding van chirurgen in de PTED techniek en het voorkomen van 

wildgroei (bijlage 10). De projectgroep schrijft in het eindverslag dat de 

verantwoordelijkheid en de bestuurlijke daadkracht om dit in Nederland te reguleren 

bij de beroepsgroepen (NVvN en NOV) ligt.  

 

De beroepsverenigingen (NOV, NVvN) hebben aangegeven bereid te zijn aan een 

dergelijk kwaliteitsdocument mee te werken zodra de resultaten van het VT-traject 

peer-reviewed en publicabel geacht zijn (zie bijlage 9, onderdeel 7). Echter, het is 

niet duidelijk hoe lang dit proces zal duren. Om de toegankelijkheid van deze zorg 

voor patiënten in heel Nederland te bespoedigen doet het Zorginstituut een 

dringend beroep op de beroepsverenigingen van neurochirurgen en orthopeden om 

de ontwikkeling van het waarborgendocument op korte termijn op te pakken. Wij 

vragen de beroepsverenigingen de regie te nemen op de ontwikkeling van het 

waarborgendocument en in samenspraak met zorgverzekeraars, 

patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen dit document uiterlijk 1 juli 2021 op 

te leveren. Bij het opstellen van het waarborgendocument kan gebruik worden 
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gemaakt van de kennis en ervaring van de chirurgen die hebben deelgenomen aan 

de PTED-studie (en wier behandeling dus per 1 december 2020 in aanmerking komt 

voor vergoeding). 
 

(Inter)nationale standpunten en richtlijnen over PTED  

In internationale standpunten en richtlijnen wordt PTED als experimentele techniek 

beschouwd, met uitzondering van de NICE richtlijn (2016, Verenigd Koninkrijk). Ook 

in de drie Nederlandse richtlijnen waarin PTED wordt genoemd (te weten: NHG 

2015, NVvN 2018, NVN 2008) wordt het gebruik van PTED niet aanbevolen, maar 

genoemd als een techniek waar onderzoek naar gedaan moet worden.  

7.1.5 Afweging relevante aspecten 

Om te kunnen concluderen dat PTED een alternatief is voor open microdiscectomie - 

de gebruikelijke behandeling bij de behandeling van patiënten met een lumbale 

hernia - is het van belang dat PTED niet-inferieur is aan (‘niet slechter dan’) open 

microdiscectomie. Op basis van het beschikbare wetenschappelijke bewijs over het 

effect van PTED op beenpijn, functioneren en complicaties kan PTED als alternatief 

worden beschouwd. Het effect van PTED op heroperaties is onduidelijk. Gezien de 

bevindingen in de PTED-studie is echter de verwachting dat na een gedegen 

trainingsprogramma de PTED techniek niet tot meer heroperaties zal leiden dan 

open microdiscectomie.  

 

 

 

7.2 Conclusie 

Op grond van bovenstaande concluderen wij dat PTED conform de stand van de 

wetenschap en praktijk is bij volwassen patiënten met een lumbale hernia nuclei 

pulposi – bij voorkeur aangetoond met een MRI – en radiculaire beenpijn, die 

vanwege aanhoudende of toenemende pijnklachten na 10-12 weken conservatief 

beleid een operatie-indicatie hebben, en die niet eerder geopereerd zijn aan een 

hernia op hetzelfde niveau.  

 

Gevolg hiervan is dat PTED bij bovengenoemde indicatie tot de te verzekeren 

prestaties van de Zorgverzekeringwet behoort.  

 

7.2.1 Overgangssituatie 

Aangezien de interventie complex is, zijn naar het oordeel van het Zorginstituut 

tripartiete afspraken tussen veldpartijen nodig om garanties voor de effectiviteit te 

waarborgen en daarmee een kwalitatief hoogwaardige inzet van PTED te 

garanderen. Deze afspraken ontbreken vooralsnog. Het Zorginstituut is daarom van 

mening dat er een tijdelijke overgangssituatie gerealiseerd moet worden.  

 

In de overgangssituatie wordt PTED vanaf 1 december 2020 alleen vergoed wanneer 

de operatie wordt uitgevoerd door een chirurg die heeft geparticipeerd in het VT-

traject (‘de PTED-studie’) en zijn/haar leertraject succesvol heeft doorlopen. Deze 

chirurgen hebben namelijk bijgedragen aan het geleverde bewijs en dit geleverde 

bewijs is een voorwaarde voor verzekerde zorg. De overgangssituatie geldt totdat 

een tripartiet vastgesteld waarborgendocument wordt opgeleverd.  

Na de overgangssituatie kan deze zorg verder geïmplementeerd worden in 

meerdere centra die gaan voldoen aan de overeengekomen criteria.  

 

Het doel van de overgangssituatie is om de relevante partijen in staat te stellen om 

het bovengenoemde waarborgendocument op te stellen. De criteria die het tripartiet 

vastgestelde waarborgendocument dient te bevatten staan beschreven in paragraaf 

7.1.4. Het document dient uiterlijk 1 juli 2021 opgeleverd te worden. 
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8 Beoordelingsproces en standpunt 
 

8.1 Raadpleging partijen 

Vanwege hun praktische kennis van en ervaring met het onderwerp hebben wij de 

volgende partijen in het beoordelingstraject geconsulteerd, te weten:  

• Dutch Spine Society (DSS) 

• Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)  

• Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) 

• Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), werkgroep pijn 

• Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten ‘de Wervelkolom’ (NVVR ‘de 

Wervelkolom’) 

• Patiëntenfederatie Nederland 

• Zorgverzekeraars Nederland 

 

8.1.1 Voortraject 

Voorafgaand aan de beoordeling door het Zorginstituut werden bovengenoemde 

partijen geconsulteerd over de PICOT (zie paragraaf 5.1). 

 

 

8.2 Advies Wetenschappelijke Adviesraad 

Wij hebben het conceptstandpunt op 24 augustus 2020 ter advisering voorgelegd 

aan de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR).  

 

De commissie is het eens met de conclusies dat PTED op de cruciale uitkomsten 

beenpijn, functioneren en complicaties niet inferieur is aan (‘niet slechter dan’) open 

microdiscectomie, en dat het effect op het aantal heroperaties onduidelijk is.  

 

Ook is de commissie het eens met de conclusie dat PTED bij lumbale hernia nuclei 

pulposi en radiculaire beenpijn zorg is conform de stand van de wetenschap en 

praktijk.  

 

Tot slot was de commissie het eens met ons dat deze behandeling alleen moet 

worden toegepast conform het (in paragraaf 7.1.4. genoemde, nog op te zetten) 

waarborgendocument. De commissie had daarbij de volgende adviezen aan de 

partijen die het waarborgendocument opstellen: 

• Betrek bij het ontwikkelen van het trainings-/opleidingsprogramma PTED de 

kennis die is opgedaan tijdens de leercurve fase van de PTED-studie; 

• Ontwikkel indicatoren die aangeven wanneer men voldoende competent is (om 

te gebruiken tijdens het trainings-/opleidingsprogramma PTED); 

• Monitor en evalueer de prestaties ook na afloop van het trainings-

/opleidingsprogramma en maak hierbij gebruik van bestaande analyse 

technieken, bijv. CUSUM analyse techniek https://www.longdom.org/open-

access/cumulative-sum-analysis-a-simple-and-practical-tool-for-monitoring-

and-auditing-clinical-performance.hccr.1000113.pdf.  

 

8.3 Consultatie conceptstandpunt  

Na bespreking van het conceptstandpunt in de WAR hebben wij het 

conceptstandpunt ter consultatie voorgelegd aan bovengenoemde partijen (zie 

paragraaf 8.1). We hebben van de volgende partijen een inhoudelijke reactie 

ontvangen: NVvN, NOV, DSS (via de moederorganisaties NOV en NVvN), NVN, 

NVVR ‘de Wervelkolom’ en ZN.  

 

De NVvN, NOV, DSS, NVN, NVVR ‘de Wervelkolom’ geven in hun reactie aan de 

https://www.longdom.org/open-access/cumulative-sum-analysis-a-simple-and-practical-tool-for-monitoring-and-auditing-clinical-performance.hccr.1000113.pdf
https://www.longdom.org/open-access/cumulative-sum-analysis-a-simple-and-practical-tool-for-monitoring-and-auditing-clinical-performance.hccr.1000113.pdf
https://www.longdom.org/open-access/cumulative-sum-analysis-a-simple-and-practical-tool-for-monitoring-and-auditing-clinical-performance.hccr.1000113.pdf
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conclusie van het conceptstandpunt te ondersteunen, namelijk dat PTED conform de 

stand van de wetenschap en praktijk is bij volwassen patiënten met een lumbale 

hernia nuclei pulposi – bij voorkeur aangetoond met een MRI – en radiculaire 

beenpijn, die vanwege aanhoudende of toenemende pijnklachten na 10-12 weken 

conservatief beleid een operatie-indicatie hebben, en die niet eerder geopereerd zijn 

aan een hernia op hetzelfde niveau. Ook onderschrijven deze partijen het belang 

van het waarborgendocument. Als argument noemen zij o.a. de ‘steep learning 

curve’ en het belang van o.a. de juiste indicatiestelling en gecontroleerde 

implementatie. De DSS, NOV en NVvN schrijven in hun reactie dat de projectgroep 

van het VT-traject (‘PTED-studie’) in samenwerking met de beroepsgroepen een 

plan zal uitwerken en uiterlijk 30 november 2020 zal indienen onder 

verantwoordelijkheid van de beroepsgroepen (zie bijlage 9).  

 

ZN geeft in haar reactie aan de conclusie van het conceptstandpunt niet te steunen 

vanwege bedenkingen m.b.t.:  

 de vergelijkende behandeling, open microdiscectomie, waarvan de resultaten 

suboptimaal zijn 

 het non-inferioriteitsdesign  

 de gunstige kosteneffectiviteitsanalyse die niet relevant lijkt voor 

zorgverzekeraars  

 de verwachte niet-controleerbare indicatie-uitbreiding  

 de ogenschijnlijke discrepantie tussen het conceptstandpunt en het rapport 

‘Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk’.  

 

Bijlage 9 van het standpunt bevat de integrale reacties van alle geconsulteerde 

veldpartijen.  

 

Hieronder zullen we punt-voor-punt ingaan op de reactie van ZN.  

 

 PTED wordt vergeleken met een niet-optimale behandeling 

Reactie ZIN: Bij het vaststellen van de stand van de wetenschap en praktijk (c.q. 

een standpuntbepaling) wordt een nieuwe interventie vergeleken met de 

gebruikelijke behandeling of standaardbehandeling. In geval van een lumbale 

hernia operatie is dat open microdiscectomie. Deze behandeling is niet alleen in 

Nederland ‘de gouden standaard’, maar ook internationaal. Bij het consulteren 

van de PICOT hebben wij de veldpartijen (waaronder ZN) voorgelegd of open 

microdiscectomie inderdaad de vergelijkende behandeling zou moeten zijn. Geen 

enkele veldpartij heeft toen opgemerkt dat de vergelijking niet juist zou zijn 

vanwege eventuele suboptimale behandelresultaten van open microdiscectomie. 

Aanpassing van de vergelijkende behandeling kan niet na PICO vaststelling. 

Omdat open microdiscectomie op dit moment de beste operatietechniek is, is het 

voor de standpuntbepaling de meest geschikte vergelijking.  

Tot slot merken we op dat ZN vanaf de start van de VT-studie vertegenwoordigd 

is geweest in de klankbordgroep. Deze klankbordgroep heeft het VT-traject 

begeleid gedurende de hele looptijd van de studie. Ook heeft ZN elk jaar een 

rapport gekregen met de stand van zaken van de VT-trajecten. Tijdens de 

bijbehorende consultatierondes hebben wij geen reactie/opmerking van ZN 

ontvangen over open microdiscectomie als vergelijkende behandeling. 

 Door een non-inferioriteitsdesign te hanteren wordt gesteld dat er geen behoefte 

is aan een betere benadering en dat iedere even ‘slechte’ benadering goed is. 

Reactie ZIN: Ons inziens is een non-inferioriteitsdesign op z’n plek omdat PTED 

in ons standpunt gepositioneerd is als een minder invasief alternatief voor open 
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microdiscectomie. Zoals beschreven in paragraaf 4.2.1 zijn mogelijke voordelen 

van PTED minder littekenvorming en minder bloedverlies; minder kans op 

instabiliteit van de wervelkolom omdat het niet nodig is om het facetgewricht aan 

te tasten; een poliklinische ingreep. Deze voordelen – die samenhangen met het 

minder invasieve karakter van de ingreep - zijn geen ‘cruciale’ of ‘belangrijke’ 

uitkomsten, maar wel relevant voor een patiënt.  

Bij het consulteren van onze PICOT hebben wij de veldpartijen (waaronder ZN) 

het studiedesign voorgelegd: ‘Aangezien PTED een minder invasieve behandeling 

betreft dan de standaardbehandeling, zijn zowel studies die non-inferioriteit van 

PTED ten opzichte van de standaardbehandeling willen aantonen relevant, als 

ook studies die de meerwaarde van PTED (‘superioriteit’) willen aantonen’. Eén 

van de zeven geconsulteerde veldpartijen (dit was een andere partij dan ZN) 

heeft toen aangegeven bij voorkeur alleen studies met een superioriteitsdesign 

te includeren; andere partijen waaronder ZN gaven aan geen opmerkingen te 

hebben.  

Als Zorginstituut Nederland wil je ten alle tijde voorkomen dat behandelingen tot 

het pakket worden toegelaten die steeds wat minder effectief zijn dan de 

standaardbehandeling. Eén van de instrumenten die je bij het non-

inferioriteitsdesign tot je beschikking hebt, is de ligging van de non-

inferioriteitsgrens. Bij dit standpunt hebben we daarom voor relatief strenge 

grenzen gekozen. Uiteraard hebben wij ook deze grenzen geconsulteerd bij de 

veldpartijen.  

Tot slot een kleine illustratie dat een nieuwe behandeling die niet-inferieur blijkt, 

toch méér effectief kan zijn dan de standaardbehandeling. Aangezien de claim in 

ons standpunt non-inferioriteit van PTED betrof, hebben we bij de interpretatie 

van de resultaten ‘alleen’ gekeken of de nieuwe interventie niet slechter 

presteert dan de vergelijkende behandeling. Dit bleek het geval voor beenpijn, 

functioneren en complicaties. Echter, als je inzoomt op de resultaten voor de 

verschillende uitkomstmaten (zie de ‘forest plots’ in ons standpunt) dan valt op 

dat veel van de gepoolde verschilscores een gunstig effect van PTED laten zien. 

Oftewel: patiënten in de PTED groep hadden gemiddeld genomen net wat minder 

pijn dan patiënten in de open microdiscectomie groep, functioneerden beter en 

hadden minder complicaties. Tegelijkertijd willen we opmerken dat deze 

verschillen ten gunste van PTED – hoewel vaak statistisch significant – klein zijn 

en (daarmee) niet klinisch relevant. Maar met de toelating van PTED tot het 

pakket wordt dus niet een behandeling toegelaten die (wat) minder effectief is 

dan de standaardbehandeling. 

 De positieve uitkomsten van de kosteneffectiviteitsanalyse worden vooral 

veroorzaakt door maatschappelijke effecten.  

ZN geeft aan dat het gunstig zijn van de kosteneffectiviteit van PTED vooral 

voortkomt uit vooronderstelde maatschappelijk effecten, en dat deze effecten, 

zoals minder productiviteitsverliezen, niet bijdragen aan de doelen van het Hoofd 

Lijnen Akkoord (HLA) en het beperken van de zorgkosten.  

Reactie ZIN: De maatschappelijke effecten vormen inderdaad een groot deel van 

de kosten die (conform de richtlijn voor economische evaluaties in de 

gezondheidszorg) zijn betrokken in de kosteneffectiviteitsanalyse van de PTED-

studie. Wanneer deze buiten beschouwing zouden zijn gelaten, zou de 

kosteneffectiviteit van PTED echter nog steeds gunstig zijn, doordat ook de 

overige zorgkosten bij PTED lager waren dan bij open microdiscectomie (zie tabel 

9.2 in het standpunt). Dit neemt niet weg dat maatschappelijke effecten zoals 

productiviteitswinsten inderdaad niet direct bijdragen aan het beperken van de 

zorgkosten volgens het HLA. Een kosteneffectiviteitsanalyse is ook niet opgesteld 
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met als doel inzicht te geven in de bijdrage aan (beperking van) de zorgkosten; 

de budgetimpactanalyse (paragraaf 9.3) is wel met dat doel opgesteld. Die 

analyse laat een beperking van de zorgkosten zien wanneer PTED ingezet wordt 

bij patiënten die anders geopereerd zouden worden met open microdiscectomie 

(de gebruikelijke operatietechniek).  

 Uitbreiding en vervaging van de indicatie en het niet kunnen controleren hiervan 

Reactie ZIN: ZN geeft aan een niet-controleerbare indicatieverruiming te 

verwachten. ZN verwacht dat de indicatie verruimd zal worden, mede vanwege 

de lagere behandeldrempel voor patiënten. De budgetimpactanalyse kwantificeert 

niet wat het gevolg hiervan zou zijn. ZIN gaat er echter vanuit dat de 

beroepsgroep volgens het indicatieprotocol en hun behandelrichtlijnen zal 

behandelen en dat er geen PTED operaties zullen worden uitgevoerd als 

alternatief voor conservatief beleid. Het indicatieprotocol is onderdeel van het 

waarborgendocument dat ontwikkeld zal worden (zie paragraaf 7.1.4). 

Beroepsgroepen noemen in hun reactie op het conceptstandpunt het belang van 

een goed indicatieprotocol (zie bijlage 9). Wat betreft monitoring en evaluatie: 

mochten toekomstige data er aanleiding toe geven, dan zullen wij in 

samenspraak met de partijen zo nodig vervolg- en verbeterpunten afspreken (zie 

paragraaf 9.5). Bijvoorbeeld in geval van een onverklaarbare toename van het 

aantal hernia-operaties, met name via de PTED methode. 

 De conclusie van het standpunt lijkt niet in lijn met de richtlijnen zoals 

beschreven in het rapport van het Zorginstituut ‘Beoordeling stand van de 

wetenschap en praktijk’.  

Reactie ZIN: ZN haalt in haar reactie o.a. de volgende tekst aan uit het rapport 

van het Zorginstituut: “Het komt erop neer dat wij het volgende afwegen: vinden 

wij de ‘netto toevoeging’ van de interventie in vergelijking met de al bestaande 

zorg een gewenste, relevante toevoeging en groot genoeg, en hebben wij er 

voldoende vertrouwen in dat deze toevoeging ook daadwerkelijk optreedt?” (p. 

7). Deze tekst uit de samenvatting van het rapport wekt de indruk dat er altijd 

een meerwaarde nodig is om van een effectieve behandeling te kunnen spreken. 

Dit is echter niet het geval. Op pagina 37 van hetzelfde rapport (paragraaf 3.1.4) 

is het volgende te lezen:  

“Om de voorkomen dat het verzekerde pakket een verslechtering ondergaat is 

het uitgangspunt dat de uitkomst van de beoordeling positief moet zijn (d.w.z. 

een gelijke of grotere effectiviteit). Een interventie die qua effectiviteit inferieur 

is ten opzichte van de standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling (dus in 

vergelijking minder waarde heeft), kan in beginsel niet worden beschouwd als 

zorg conform ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.”  

“Komt er een nieuwe interventie beschikbaar die ingezet kan worden als 

alternatief voor/in plaats van een bepaalde standaardbehandeling of een 

bepaalde gebruikelijke behandeling, dan voldoet die interventie aan ‘de stand 

van de wetenschap en praktijk’ als zij qua effectiviteit in ieder geval gelijk is aan 

de standaardbehandeling/gebruikelijke behandeling. Gelijke waarde is in dit 

geval voldoende.”  

Voor 3 van de 4 cruciale uitkomsten in ons standpunt hebben wij bewijs van 

middelmatige kwaliteit gevonden voor non-inferioriteit van PTED. Zoals u 

aangeeft wordt bewijs van middelmatig bewijs in het rapport Beoordeling stand 

van de wetenschap en praktijk gedefinieerd als ‘er is redelijk vertrouwen in de 

schatting van het effect’. In paragraaf 7.1.5 van ons standpunt beargumenteren 

wij hoe wij tot een positieve conclusie komen, ondanks dat het effect van PTED 

op 1 van de 4 cruciale uitkomsten onduidelijk bleek.  
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Onze conclusies zijn daarmee in lijn met de richtlijnen zoals beschreven in het 

rapport Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk.  

 

Daarnaast zijn een aantal aanvullende opmerkingen door ZN gemaakt.  

 Stel de indicatie voor operatief ingrijpen op dezelfde termijn als in gelijke 

gevallen, dus een termijn die ook voor de aanspraak op een MED of andere 

open procedure geldt. 

Reactie ZIN: ZIN is het hiermee eens en zal erop letten dat dit in het 

indicatieprotocol van het waarborgendocument wordt opgenomen.  

 Het tijdstip van publicatie van het standpunt en het waarborgendocument leidt 

tot grote uitvoeringsproblemen voor zorgverzekeraars en kan leiden tot schade 

bij patiënten.  

Reactie ZIN: U doelt hiermee waarschijnlijk op het feit dat de NZa niet in staat 

is om voor de ingangsdatum van het standpunt (1 december 2020) de 

zorgactiviteit aan te passen en u de zorg daarom niet kunt declareren.  

Wij verwijzen hiervoor naar het document ‘Verantwoording wijzigingen dbc-

release RZ21b’ van de NZa 

(https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_320222_22/1/). Kort gezegd houdt het 

voor dit standpunt het volgende in. 

Vanwege niet op elkaar aansluitende besluitvorming is de NZa vaak niet in staat 

om de zorgactiviteiten/dbczorgproducten voor Voorwaardelijke Toelating 

trajecten aan te passen voordat deze zorg definitief instroomt in het 

basispakket. Om die reden mogen de zorgactiviteiten en dbczorgproducten voor 

de Voorwaardelijke Toelating trajecten tijdelijk gebruikt blijven worden (ook 

buiten studieverband) voor de declaratie van de zorg, totdat de NZa de 

bekostiging hierop heeft aangepast en de zorg via de reguliere 

dbczorgproducten gedeclareerd kan worden. Hiermee wordt bereikt dat zorg die 

vanuit de Voorwaardelijke Toelating instroomt in het basispakket na definitieve 

besluitvorming gedeclareerd kan blijven worden. Concreet betekent dit dat de 

toevoeging aan de VT-zorgactiviteitcode ‘i.h.k.v. … studie’ in de 

zorgactiviteitomschrijving niet meer van toepassing is. 

Per 1 januari 2022 zullen wijzigingen doorgevoerd worden m.b.t. de registratie 

en declaratie van de zorg rondom PTED. Deze wijzigingen zullen worden 

meegenomen in de beleidsrelease van de NZa RZ22b, die naar verwachting 

uiterlijk in Q4 2021 gepubliceerd wordt. De doorgevoerde wijzigingen zullen 

t.z.t. door het Zorginstituut opgenomen worden in het document ‘Overzicht 

zorgactiviteiten met een aanspraakcode’, zie hiervoor ook: 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/07/13/overzi

cht-zorgactiviteiten-met-aanspraakcode-zvw 

 Voeg ‘inkoopafspraken’ en ‘materiele controle’ toe aan paragraaf 9.2 

Reactie ZIN: Dank voor deze toevoeging, wij zullen het toevoegen aan 

paragraaf 9.2.  

 Concentreer bij toelating tot het verzekerde pakket de interventie in enkele 

centra  

Reactie ZIN: ZIN onderschrijft dit (zie paragraaf 7.1.4). Dit punt is ook al 

opgenomen in het opgestelde visiedocument (zie bijlage 10) welke richting zal 

geven aan het waarborgendocument dat momenteel ontwikkeld wordt. 

Zorgverzekeraars kunnen hierover gerichte afspraken maken.  

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_320222_22/1/
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/07/13/overzicht-zorgactiviteiten-met-aanspraakcode-zvw
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/07/13/overzicht-zorgactiviteiten-met-aanspraakcode-zvw
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Tot slot bevat de bijlage van de ZN-reactie meer gespecificeerd commentaar. Het 

viel ons op dat de naar voren gebrachte punten niet het conceptstandpunt 

betreffen, maar de methode en resultaten van de PTED-studie (i.e. het VT-traject) 

en de systematische review. Het VT-traject is slechts één van de 15 studies waarop 

het (concept)standpunt van het Zorginstituut is gebaseerd. 

Hieronder gaan we desondanks in op de punten die naar voren zijn gebracht. 

 Zeer selecte groep met twee essentiële kenmerken, te weten een MRI toont een 

hernia aan en er is geen eerdere operatie geweest in hetzelfde gebied of de 

adjacent vertebrae (p. 4/7). 

Reactie ZIN: Het betreft inderdaad een selecte groep. Het eerste element – de 

MRI – staat wel genoemd in de PICOT die we geconsulteerd hebben (paragraaf 

5.1.1), maar ontbreekt in onze conclusie (paragraaf 7.2). We zullen het alsnog 

toevoegen aan de conclusie. Wat betreft het tweede element (‘geen eerdere 

operatie in hetzelfde gebied of de adjacent vertebrae’): dit hebben we de 

veldpartijen voorgelegd bij het consulteren van de PICOT. ZN was één van deze 

partijen. Meningen van de veldpartijen bleken verdeeld: een enkeling gaf aan 

PTED ook geschikt te vinden voor een recidief op hetzelfde niveau, anderen 

gaven aan dat een operatie voor een recidief hernia op hetzelfde niveau veelal 

als lastiger en complexer wordt beschouwd en dat het daarom voor de hand ligt 

om deze groep uit te sluiten. Maar dat dit niet geldt voor patiënten die eerder op 

een ander niveau zijn geopereerd. Naar aanleiding van de reacties hebben we 

toen besloten dat het standpunt ‘PTED bij lumbale hernia’ (alleen) zal gaan over 

patiënten die niet eerder een lumbale hernia operatie hebben ondergaan op 

hetzelfde niveau. Het bestuur van ZN is over deze aanpassing geïnformeerd op 

13-07-2020. 

 De follow-up is te kort om een definitief een uitspraak over gelijkwaardigheid te 

doen. In de pijn behandeling is 5 jaar gebruikelijk (p. 4/7).  

Reactie ZIN: Bij het consulteren van de PICOT hebben we ook de follow-up 

termijn van 1 jaar voorgelegd. We hebben van geen enkele veldpartij een 

opmerking ontvangen dat de follow-up duur aangepast zou moeten worden. In 

het standpunt hebben we ook de resultaten vermeld van studies met een follow-

up duur van meer dan 12 maanden.  

 De verschilscores zijn zo klein dat je je moet afvragen of dat klinisch interessant 

is (p. 4/7).  

Reactie ZIN: Of een gevonden verschil wel of niet klinisch relevant is, speelt met 

name een rol bij een superioriteitsdesign. Om hierover een uitspraak te kunnen 

doen wordt vooraf een grenswaarde gedefinieerd, het minimaal klinisch 

relevante verschil (MCID). Vervolgens wordt gekeken of de verschilscore groter 

is dan deze grenswaarde. Bij een non-inferioriteitsdesign wordt vooraf een non-

inferioriteitsgrens gedefinieerd. Deze grens betreft de vraag ‘hoeveel slechter 

mag de nieuwe interventie zijn om (toch) als niet-inferieur aan de gebruikelijke 

behandeling te worden beschouwd’? Bij het interpreteren van de resultaten 

wordt gekeken naar de ligging van het 95% betrouwbaarheidsinterval t.o.v. 

deze non-inferioriteitsgrens. In het standpunt PTED ligt bij de uitkomsten 

beenpijn, functioneren en complicaties het hele 95% betrouwbaarheidsinterval 

beneden de vooraf gedefinieerde non-inferioriteitsgrens, hetgeen wil zeggen dat 

PTED voor deze uitkomsten niet-inferieur is aan (‘niet slechter dan’) open 

microdiscectomie.    
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 Het baart zorgen dat tenminste 20% van de patiënten onvoldoende is verbeterd 

en dat maar rond de 60% tevreden is over de resultaten (p. 4/7). 

Reactie ZIN: Dit betreft resultaten uit de PTED-studie (het VT-traject), één van 

de 15 studies waarop het (concept)standpunt van het Zorginstituut is 

gebaseerd. Na 12 maanden rapporteert circa 21% van de PTED-groep 

onvoldoende verbetering van de symptomen. In de controlegroep is dit 36%. 

Het percentage patiënten in de PTED-groep dat na 12 maanden tevreden is over 

het resultaat is 75% (dus niet 60%). In de controlegroep is dit 61%.  

Echter, zoals genoemd zijn dit de resultaten van één van de 15 studies waarop 

ons standpunt is gebaseerd. Bovendien betreffen de door ZN beschreven 

uitkomstmaten (‘percentage hersteld van symptomen’ en ‘tevredenheid met het 

resultaat’) geen cruciale of belangrijke uitkomsten. Bij het consulteren van de 

PICOT heeft geen van de veldpartijen (waaronder ZN) de suggestie gedaan om 

‘percentage hersteld van symptomen’ of ‘tevredenheid met het resultaat’ mee te 

nemen als cruciale of belangrijke uitkomstmaat. Zoals bekend neemt ZIN haar 

standpunt in op basis van de resultaten van vooraf gedefinieerde en 

geconsulteerde uitkomsten.  

 Beenpijn is minder, maar de andere (secundaire) uitkomsten zijn min of meer 

gelijk (p. 4/7).  

Reactie ZIN: Eens, de verschillen zijn klein en op geen enkel meetmoment 

klinisch relevant. De vraag of een gevonden verschil wel of niet klinisch relevant 

is, speelt echter met name bij een superioriteitsdesign. Bij een non-

inferioriteitsdesign wil men onderzoeken of een nieuwe interventie niet slechter 

presteert dan de gebruikelijke behandeling. Min of meer gelijke uitkomsten in 

beide behandelgroepen is dan ook geen ongunstige bevinding bij een non-

inferioriteitsclaim.  

 Kosteneffectiviteit ontbreekt maar uit de review blijkt dat die substantieel hoger 

kan zijn voor PTED (p. 4/7). 

Reactie ZIN: In de geüpdate systematische review die de onderzoekers hebben 

uitgevoerd staan de uitkomsten van kostenanalyses zoals gepresenteerd in 2 

studies. Eén studie rapporteert hogere kosten voor PTED (gebaseerd op de 

kosten van de operatiekamer, ziekenhuisopname, endoscoop en sterilisatie van 

het instrumentaria) en een andere studie lagere kosten voor PTED (gebaseerd 

op de kosten van de ziekenhuisopname). Ook staat genoemd dat geen enkele 

studie een economische evaluatie heeft uitgevoerd.  

De onderzoekers van het VT-traject (‘de PTED-studie’) hebben wel een 

economische evaluatie uitgevoerd. Deze staat beschreven in paragraaf 9.4 van 

het standpunt. De evaluatie laat zien dat kosten van de PTED ingreep zelf hoger 

zijn dan van de gebruikelijke operatie, maar ook dat de overige zorgkosten en 

de kosten van productiviteitsverliezen lager zijn bij PTED (zie tabel 9.2). De 

totale kosten van PTED blijken lager dan bij open microdiscectomie, zowel 

wanneer het wordt berekend vanuit het maatschappelijk perspectief als vanuit 

het perspectief van de gezondheidszorg. 

 De studie komt met matig bewijs voor de resultaten op de primaire uitkomst en 

de secundaire uitkomsten (p. 4/7). 

Reactie ZIN: De geüpdate systematische review concludeert inderdaad dat er 

matig bewijs is voor de (in de review gedefinieerde) primaire uitkomsten 

beenpijn en functioneren. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de 

resultaten van het VT-traject hierbij niet zijn meegenomen. Er is geen GRADE 

beoordeling uitgevoerd voor de VT-studie.  
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 De studie is in line met de review (p. 4/7). 

Reactie ZIN: In het standpunt hebben we zowel de resultaten van het VT-traject 

(de ‘PTED-studie’) als de resultaten van de review meegenomen. Ook in het 

conceptstandpunt werd inderdaad matig bewijs gevonden voor beenpijn en 

functioneren. 

 Zorgkosten zullen leidend zijn voor zorgverzekeraars en niet de besparing in 

maatschappelijke kosten (p. 4/7). 

Reactie ZIN: Zoals hierboven aangegeven hebben de onderzoekers van het VT-

traject (‘de PTED-studie’) een economische evaluatie uitgevoerd. Deze staat 

beschreven in paragraaf 9.4 van het standpunt. De evaluatie laat zien dat 

kosten van de PTED ingreep zelf hoger zijn dan van de gebruikelijke operatie, 

maar dat de overige zorgkosten en de kosten van productiviteitsverliezen lager 

zijn bij PTED (zie tabel 9.2). Er is niet alleen sprake van een besparing in 

maatschappelijke kosten, maar ook van een besparing in 

gezondheidszorgkosten.   

 De sterke selectie is dus ook de beperking van de aanspraak in het pakket (p. 

4/7).  

Reactie ZIN: Hier kunnen we ons in vinden. Wij zullen bij de beroepsgroepen die 

aan het waarborgendocument werken aangeven dat dit in het indicatieprotocol 

moet worden opgenomen.  

 Conclusie formeel correct, maar geen antwoord op de volgende vragen (p 7/7):  

o Kosten 

Reactie ZIN: Zoals hierboven aangegeven hebben de onderzoekers van het VT-

traject (‘de PTED-studie’) een economische evaluatie uitgevoerd. Deze staat 

beschreven in paragraaf 9.4 van het standpunt. 

o Heroperaties > 1 jaar 

Reactie ZIN: We hebben inderdaad nauwelijks data over heroperaties > 1 jaar. 

De in het standpunt gehanteerde follow-up duur van 1 jaar komt echter overeen 

met de termijn die we de veldpartijen hebben voorgelegd bij het scopen van de 

PICOT (o.a. ZN). Hier is toen door geen van de veldpartijen een opmerking over 

gemaakt.  

o Het verschil in beenpijn is < 10%; de verschillen voor Oswestry, back pain 

en andere (secundaire) outcomes zijn nog kleiner. 

Reactie ZIN: Eens, de verschillen zijn klein en op geen enkel meetmoment 

klinisch relevant. Dit staat ook genoemd in paragraaf 7.1.3 van het standpunt. 

De vraag of een gevonden verschil wel of niet klinisch relevant is, speelt echter 

met name bij een superioriteitsdesign. Bij een non-inferioriteitsdesign 

onderzoekt men of een nieuwe interventie niet slechter presteert dan de 

gebruikelijke behandeling. Een (zeer) klein verschil tussen beide 

behandelgroepen is in beginsel dus niet ongunstig bij een non-inferioriteitsclaim.  

o De learning curve resultaten zijn zorgwekkend 

Reactie ZIN: In paragraaf 7.1.4 van ons standpunt bediscussiëren we de 

resultaten van de leercurve patiënten. De leercurve van de chirurgen is van 

invloed op de effectiviteit (en veiligheid) van PTED. Zelf interpreteren we de 

resultaten niet als zorgwekkend, m.u.v. het % heroperaties in de leercurve 

patiënten, dat klinisch relevant hoger lijkt dan bij patiënten die geopereerd zijn 

nadat de chirurg zijn leercurve heeft ‘voltooid’. De leercurve van chirurgen 

benadrukt dat chirurgen goed getraind moeten worden. De opleiding en de 



DEFINITIEF | Standpunt Zvw | 30 November 2020 

 

 Pagina 55 van 120 

indicatie worden uitgewerkt in een waarborgendocument (zie paragraaf 7.1.4).   

 

 

8.4 Standpunt Zorginstituut Nederland 

Het Zorginstituut concludeert, onder verwijzing naar de motivering in hoofdstuk 6, 

dat PTED bij volwassen patiënten met een lumbale hernia nuclei pulposi – bij 

voorkeur aangetoond met een MRI – en radiculaire beenpijn, die vanwege 

aanhoudende of toenemende pijnklachten na 10-12 weken conservatief beleid een 

operatie-indicatie hebben, en die niet eerder geopereerd zijn aan een hernia op 

hetzelfde niveau, voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’, en dat de 

interventie bij de betreffende indicatie behoort tot de te verzekeren prestatie van de 

Zorgverzekeringswet.  

 

Aangezien de interventie complex is, zijn naar het oordeel van het Zorginstituut 

tripartiete afspraken tussen veldpartijen nodig om garanties voor de effectiviteit te 

waarborgen en daarmee een kwalitatief hoogwaardige inzet van PTED te  

garanderen. Deze afspraken ontbreken vooralsnog. Het Zorginstituut is daarom van 

mening dat er een tijdelijke overgangssituatie gerealiseerd moet worden.  

 

In deze overgangssituatie wordt PTED vanaf 1 december 2020 alleen vergoed 

wanneer de operatie wordt uitgevoerd door een chirurg die heeft geparticipeerd in 

het VT-traject (‘de PTED-studie’) en zijn/haar leertraject succesvol heeft doorlopen. 

Deze chirurgen hebben namelijk bijgedragen aan het geleverde bewijs en dit 

geleverde bewijs is een voorwaarde voor verzekerde zorg.  

Het doel van deze overgangssituatie is om de partijen in staat te stellen om 

tripartiet een waarborgendocument op te stellen. Het document dient naast 

medisch-inhoudelijke criteria (zoals indicatiecriteria), ook criteria te bevatten m.b.t. 

training/opleiding en certificering, en criteria waaraan (gespecialiseerde) centra 

moeten voldoen waar de behandeling uitgevoerd mag worden.  

 

De overgangssituatie geldt totdat bovengenoemd tripartiet vastgesteld 

waarborgendocument wordt opgeleverd. Vervolgens kan deze zorg verder 

geïmplementeerd worden in meerdere centra die gaan voldoen aan de 

overeengekomen criteria.  

 

Om de toegankelijkheid van deze zorg voor patiënten in heel Nederland te 

bespoedigen doet het Zorginstituut een dringend beroep op de beroepsverenigingen 

van neurochirurgen en orthopeden om de ontwikkeling van het 

waarborgendocument op korte termijn op te pakken. Wij vragen de 

beroepsverenigingen de regie te nemen op de ontwikkeling van het 

waarborgendocument en in samenspraak met zorgverzekeraars, 

patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen dit document uiterlijk 1 juli 2021 op 

te leveren. 
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9 Consequenties voor de praktijk 
 

 

9.1 Zorgactiviteiten en aanspraakcodes 

Omdat het om medisch specialistische zorg gaat, zullen de declaratie, registratie en 

de vergoeding van de zorg via de DBC-systematiek verlopen. Bij deze zorgverlening 

zijn betrokken: de orthopeed of de neurochirurg. Zij zijn ook betrokken bij de 

registratie van deze zorg. Omdat het om een Voorwaardelijk Toelating (VT) traject 

gaat, is er reeds een zorgactiviteit en een zorgproduct aanwezig. Deze zorgactiviteit 

en dit zorgproduct zijn destijds speciaal voor het VT-traject aangemaakt en 

bevatten een restrictie tot het declareren van de zorg in studieverband. Omdat er 

nog geen reguliere zorgactiviteit code voor de declaratie van PTED beschikbaar is, is 

besloten dat men vanaf de ingangsdatum van dit standpunt de VT zorgactiviteit 

code kan blijven gebruiken voor de registratie van de zorg en dat de bijbehorende 

prestatie ook buiten studieverband gedeclareerd mag worden, totdat de NZa de 

bekostiging hierop heeft aangepast.aa 

 

Voor het declareren van PTED bij volwassen patiënten met een lumbale hernia 

nuclei pulposi – bij voorkeur aangetoond met een MRI – en radiculaire beenpijn, die 

vanwege aanhoudende of toenemende pijnklachten na 10-12 weken conservatief 

beleid een operatie-indicatie hebben, en die niet eerder geopereerd zijn aan een 

hernia op hetzelfde niveau, kan de volgende code worden gebruikt: 

 

038438 Percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED), 

lumbosacraal, i.h.k.v. PTED-studie. 

 

Per 1 januari 2022 zullen wijzigingen doorgevoerd worden m.b.t. de registratie en 

declaratie van de zorg rondom PTED. Deze wijzigingen zullen meegenomen worden 

in de beleidsrelease van de NZa RZ22b, die naar verwachting uiterlijk in Q4 2021 

gepubliceerd wordt. De doorgevoerde wijzigingen zullen t.z.t. door het Zorginstituut 

opgenomen worden in het document ‘Overzicht zorgactiviteiten met een 

aanspraakcode’, zie hiervoor ook: 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/07/13/overzicht-

zorgactiviteiten-met-aanspraakcode-zvw 

 
 

9.2 Zorgverzekeraars 

De verantwoordelijkheid voor een rechtmatige uitvoering van de 

Zorgverzekeringswet 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 pakketeisen. 

Onrechtmatige vergoeding uit het basispakket moet worden voorkomen. 

 

Hiertoe kunnen bijvoorbeeld inkoopafspraken gemaakt worden en bestaat de 

mogelijkheid tot materiële controle. Zorgverzekeraars kunnen daarnaast bij de 

inkoop gerichte (prijs)afspraken maken, met inachtneming van hetgeen hierover 

naar voren is gekomen in het VT-traject (i.e. de PTED-studie). We adviseren 

zorgverzekeraars daarbij dan ook de bij dit standpunt opgenomen aandachtspunten 

zoals geformuleerd in het visiedocument (zie bijlage 10) en welke nog uitgewerkt 

zullen worden in een waarborgendocument als handvat te gebruiken bij de inkoop 

van deze zorg. Ook de modelovereenkomst is een instrument voor de 

zorgverzekeraar om op dit punt te sturen.  

                                                             
aa Zie hiervoor ‘Verantwoording wijzigingen DBC-release RZ21b’, via: 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_320222_22/1/ 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/07/13/overzicht-zorgactiviteiten-met-aanspraakcode-zvw
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/07/13/overzicht-zorgactiviteiten-met-aanspraakcode-zvw
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_320222_22/1/
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Gedurende de overgangssituatie moet worden voldaan aan de criteria zoals 

beschreven in paragraaf 7.2.1. De overgangssituatie geldt totdat een tripartiet 

vastgesteld waarborgendocument wordt opgeleverd. Daarna kunnen de 

verzekeraars dit document gebruiken om vast te stellen of de verzekerde 

redelijkerwijs is aangewezen op de behandeling.  

 

De behandeling kan worden gerekend tot de te verzekeren prestatie geneeskundige 

zorg. Deze prestatie is in de modelovereenkomsten veelal open omschreven (zorg 

zoals de beroepsgroep pleegt te bieden en die tevens voldoet aan het criterium 

stand van de wetenschap en praktijk). Een aanpassing van de 

modelovereenkomsten is in dat geval niet noodzakelijk.  

 

We adviseren zorgverzekeraars hun verzekerden duidelijk kenbaar te maken onder 

welke voorwaarden zij in aanmerking komen voor de behandeling. Op die manier 

dragen zij bij aan de effectieve toepassing van de zorg. Aanvullende eisen zoals 

bijvoorbeeld voorafgaande toestemming zijn hiervoor ook geschikt. 

 

 

9.3 Financiële paragraaf 

Voor de berekening van de budgetimpact gaan wij ervan uit dat er in Nederland 

1.000 tot 2.500 patiënten per jaar in aanmerking komen voor een PTED.bb Om de 

directe kosten te kunnen berekenen, gaan wij uit van de bedragen uit onderstaande 

tabel. 

 

Tabel 9.1  Directe kosten PTED versus open microdiscectomie (OM) 
 

 
        

Kosten categorie1 PTED OM Verschil 

Operatieve ingreep € 4.500 € 4.095 € 405 

Primaire zorg € 632 € 918 -€ 286 

Secundaire zorg € 725 € 1.061 -€ 336 

Medicatie € 8 € 38 -€ 30 

Totaal € 5.865 € 6.112 -€ 247 
1  PTED-studie eindverslag 21 juni 2020 

 

Op basis van bovenstaande tabel liggen de besparingen tussen de € 247.000 

(1.000 patiënten x -€ 247) en € 617.500 (2.500 patiënten x -€ 247) per jaar. 

Uitbreiding van het basispakket met PTED bespaart naar schatting maximaal 

€ 617.500 per jaar. 

 

Hierbij kan worden opgemerkt dat in deze berekening geen rekening is gehouden 

met de indirecte kosten. Verder is een impliciete aanname dat PTED alleen ingezet 

wordt bij patiënten die anders geopereerd zouden worden met open 

microdiscectomie. En dat er dus geen PTED operaties worden uitgevoerd als 

alternatief voor conservatief beleid. 

 

 

9.4 Kosteneffectiviteit 

In het kader van de voorwaardelijke toelating van Percutane Transforaminale 

Endoscopische Discectomie (PTED) tot het basispakket hebben de onderzoekers een 

economische evaluatie uitgevoerd (zie bijlage 11). Deze economische evaluatie doet 

een uitspraak over de kosteneffectiviteit van PTED in vergelijking met open 

microdiscectomie (OM) bij patiënten met een lumbale hernia. Volgens de 

                                                             

bb Aantallen bepaald op basis van schriftelijke mededeling DSS, per e-mail van 12 juni 2020. 
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onderzoekers is dit de eerste studie waarin er is gekeken naar de kosteneffectiviteit 

van PTED ten opzichte van OM. De analyse heeft de vorm van een zogenaamde 

“trial-based” economische evaluatie met een tijdshorizon van 1 jaar en is gebaseerd 

op de Nederlandse multicenter non-inferioriteit RCT. Binnen deze RCT werden 613 

patiënten gerandomiseerd naar één van twee operatietechnieken. Bij PTED werden 

daarbij de eerste 125 deelnemers apart geanalyseerd vanwege de leercurve bij de 

chirurgen. 

 

Dataverzameling 

De voor de economische evaluatie benodigde uitkomstgegevens zoals kwaliteit van 

leven en kosten zijn verzameld via online vragenlijsten die de patiënten op 

verschillende momenten voor en na de ingreep invulden, het laatste meetmoment 

was 12 maanden na de ingreep. Een van de daarbij gebruikte uitkomstmaten was 

de EQ-5D-5L (op basis van de Nederlandse tarieven), zoals aanbevolen door de 

Nederlandse richtlijn voor economische evaluaties. Naast de gegevens betreffende 

effecten, zijn voor de analyse ook de kosten van de interventies gemeten (met 

behulp van de geldende tarieven), de overige zorgkosten (gewaardeerd met behulp 

van de Nederlandse kostenhandleiding), de kosten voor patiënt en familie, en de 

kosten van productiviteitverlies (naast werkverzuim of absenteïsme gewaardeerd 

volgens frictiekostenmethode, ook presenteïsme, informele zorg en 

vrijwilligerswerk). Hiermee hebben de onderzoekers alle relevante kostensoorten 

betrokken. Op basis van de verzamelde gegevens zijn een basisanalyse en zes 

scenarioanalyses uitgevoerd, waaronder een analyse met verhoogde PTED 

interventiekosten (+€500), een analyse vanuit het gezondheidszorg perspectief, en 

een analyse zonder uitsluiting van de 125 leercurve patiënten. 

  

Analyse en resultaten  

Op basis van de analyse rapporteren de onderzoekers in hun basisanalyse een 

bescheiden positief incrementeel effect van 0,04 QALYs (95%CI: 0,007 tot 0,074) 

voor PTED. Daarbij rapporteren ze negatieve incrementele kosten bij PTED vanuit 

het maatschappelijk perspectief (-€2825; 95%CI: -€4.400 tot -€1.222). Terwijl de 

kosten van de PTED ingreep zelf hoger zijn dan van OM (€4.500/patiënt bij PTED 

tegenover €4.095/patiënt bij OM), zijn de overige zorgkosten en vooral de kosten 

van productiviteitsverliezen lager bij PTED (zie tabel 9.2). De lagere totale kosten bij 

PTED, gecombineerd met de bescheiden gezondheidswinst, resulteren in dominantie 

van PTED ten opzichte van OM (zowel in de basisanalyse als in de 

scenarioanalyses). De kosteneffectiviteit van PTED ten opzichte van OM is dus 

gunstig.  

Het scenario met hogere interventiekosten van PTED (+€500) laat een kleiner 

verschil in kosten zien dan in de basisanalyse, maar de incrementele kosten zijn nog 

steeds negatief (i.e. lagere kosten in de PTED groep; -€2.300; 95% BI: -€3.916 tot 

-€693). Dit geldt ook voor het scenario waarin (ook) de leercurve patiënten zijn 

meegenomen (-€2.602; 95% BI: -€4.028 tot -€1.226). In dit scenario is geen 

verschil in de puntschatter van de QALY winst (0,04; 95% BI 0,012 tot 0,068). Tot 

slot laat ook de scenarioanalyse vanuit het gezondheidszorgperspectief een gunstige 

kosteneffectiviteit van PTED zien. Dit komt doordat de overige zorgkosten bij PTED 

lager waren dan bij open microdiscectomie (zie tabel 9.2). De conclusie over de 

kosteneffectiviteit verandert dus niet bij deze drie scenario’s. 
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Tabel 9.2 Gemiddeld gerapporteerd kostenverschil per patiënt (gecorrigeerd gemiddelde) van 

PTED ten opzichte van OM (een negatieve waarde betekent lagere kosten in de PTED groep) 

 

Kostencategorie Kostenverschil PTED t.o.v. OM (95% BI) 

Directe kosten   

Chirurgische ingreep € 405 

Eerstelijns zorg -€307 (-€497 tot -€102) 

Tweedelijns zorg -€245 (-€773 tot €243) 

Geneesmiddelen -€11 (-€26 tot €0) 

Indirecte kosten   

Mantelzorg -€152 (-€283 tot -€18) 

Absenteïsme -€924 (-€1808 tot -€37) 

Presenteïsme -€1007 (-€1757 tot -€313) 

Productiviteitsverlies onbetaald werk  -€518 (-€1011 tot €61) 
 

 

Discussie en conclusie 

De effectiviteitsstudie laat positieve effecten zien van PTED op kwaliteit van leven 

gemeten met de SF-36. De economische evaluatie gaat ook uit van een bescheiden 

positief effect van PTED op kwaliteit van leven gemeten met de EQ-5D-5L, zijnde 

een verschil van 0,04. 

 

De opgestelde analyse is uitgevoerd vanuit het maatschappelijk perspectief en 

voldoet aan de Nederlandse richtlijnen voor economische evaluaties in de 

gezondheidszorg. Het Zorginstituut acht de analyse bruikbaar om een gedegen 

uitspraak te doen over de kosteneffectiviteit van PTED tegenover OM, en 

concludeert dat deze waarschijnlijk gunstig is. Gezien het beperkte verschil in 

kosten van de ingreep zelf, ligt het daarbij in de lijn der verwachting dat de 

verkoopprijs (het tarief) van PTED niet sterk zal afwijken van dat van OM. Een 

voorwaarde voor een gunstige kosteneffectiviteit is dat chirurgen PTED inzetten bij 

de juiste indicatie en dat startende chirurgen de juiste opleiding en begeleiding 

krijgen.  
 

 

9.5 Evaluatie en monitoring 

 

Het Zorginstituut zal de voortgang en ontwikkeling van het waarborgendocument 

volgen. Op dit moment zien wij geen reden om dit standpunt te evalueren. Mocht 

hier in een later stadium echter aanleiding toe zijn, dan kunnen wij besluiten de 

gevolgen van toelating van PTED tot het basispakket alsnog te evalueren en zo 

nodig vervolg- en verbeterafspraken te maken (in samenspraak) met de 

veldpartijen. 

 

 

9.6 Ingangsdatum standpunt 

 

Dit standpunt gaat in op 1 december 2020. 
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Bijlage 1 – Wet– en regelgeving 
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, als deze valt onder een 

van de omschrijvingen in de regelgeving. In dit rapport draait het om toetsing aan 

de volgende artikelen. 

 

Artikel 10 Zorgverzekeringswet 

Het krachtens de zorgverzekering te verzekeren risico is de behoefte aan: 

a. Geneeskundige zorg, waaronder de integrale eerstelijnszorg zoals die door 

huisartsen en verloskundigen pleegt te geschieden. 

 

Artikel 2.1 Besluit zorgverzekering 

 2.  De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede 

bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van 

een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als 

verantwoorde en adequate zorg en diensten 

 

Artikel 2.4 Besluit zorgverzekering 

1. Geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, 

klinisch-psychologen en verloskundigen die plegen te bieden, zintuigelijk 

gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a, zorg bij stoppen-met-

rokenprogramma als bedoeld in artikel 2.5b, geriatrische revalidatie als 

bedoeld in artikel 2.5c en paramedische zorg als bedoeld in artikel 2.6.  
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Bijlage 2 – Conceptmanuscript Effectiviteit PTED-studie 
 

Dit manuscript wordt nog niet openbaar gemaakt. Wij willen de onderzoekers zo de 

gelegenheid geven hun onderzoeksresultaten in een internationaal wetenschappelijk 

tijdschrift te publiceren. 
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Bijlage 3 – Conceptmanuscript Systematische Review 
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Bijlage 4 – Zoekstrategie  
 

Zoekstrategie systematische review 

Zie het conceptmanuscript in bijlage 3 voor de zoekstrategie zoals gehanteerd in de 

systematische review.  

 

Zoekstrategie standpunten, richtlijnen en lopend klinische onderzoek 

De websites van de volgende organisaties zijn gescreend op standpunten van 

andere organisaties en op richtlijnen over PTED: Pubmed, Dynamed, 

pakketautoriteiten, GIN database, websites van relevante organisaties 

 

In het trialregister ClinicalTrials.gov is met de volgende zoekterm gezocht naar 

lopende klinische trials: PTED 
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Bijlage 5 – Beoordeling risk of bias systematische review  
 

De methodologische kwaliteit van de systematische review (Gadjradj et al.) is beoordeeld met de AMSTAR-1 checklijstcc. Mogelijke 

antwoordopties waren ‘ja’, ‘nee’ of ‘onduidelijk’. De beoordeling is gebaseerd op de informatie in het conceptmanuscript (zie bijlage 3). 

 

1 ‘A priori’ design?  Ja De reviewers verwijzen naar de registratie van hun review in het PROSPERO register. In het 
register wordt aangegeven dat nog niet gestart is met de review.   

2 Onafhankelijke selectie en data extractie? Ja 2 beoordelaars hebben onafhankelijk van elkaar de studieselectie verricht en relevante data 
geëxtraheerd. Bij verschil van mening is een 3e beoordelaar geconsulteerd.  

3 Uitgebreide zoekstrategie? Ja Er is uitgebreid gezocht in verschillende databases (MEDLINE PubMed, Embase, Emcare, Web 
of Science, Cochrane Library). Ook zijn referenties gecheckt.  

4 Publicatietype als inclusiecriterium? Ja RCTs en quasi-gerandomiseerde studies 

5 Overzicht van in- en uitgesloten studies? Ja Suppl. 2 bevat een overzicht van de 10 studies die full tekst uitgesloten zijn. De ingesloten 
studies staan genoemd in de tekst en referentielijst van de systematische review  

6 Kenmerken van studies beschreven? Ja In tabel 1 staan de belangrijkste kenmerken van de geïncludeerde studies. 

7 Kwaliteit onderzocht en beschreven? Ja Risk of bias (RoB) van de geïncludeerde RCTs is bepaald m.b.v. de Cochrane RoB tool, 
wederom door 2 onafhankelijke beoordelaars.  

8 Kwaliteit overwogen bij conclusies? Ja Er is een GRADE assessment uitgevoerd 

9 Juiste methode voor meta-analyse? Ja De onderzoekers hebben standaard een random effects model gebruikt en de resultaten 
gepresenteerd als ‘standardised mean differences’. Omdat deze juiste methode niet overeen 
met de methode die het Zorginstituut gebruikelijk is te hanteren, hebben wij de meta-analyse 
op een net wat andere manier uitgevoerd, te weten: 1) in principe een fixed effects model, 
tenzij I2 > 50%, dan random effects model; 2) presenteren van ‘mean differences’ indien 
studies eenzelfde meetinstrument gebruiken. 

10 Publicatiebias onderzocht? Ja De onderzoekers zijn de mogelijkheid van publicatiebias nagegaan. Het aantal geïncludeerde 
studies bleek te laag voor het uitvoeren van een formele test.  

11 Belangenverstrengeling beschreven? Ja De onderzoekers zijn de mogelijkheid van belangenverstrengeling nagegaan en hebben hier 
rekening mee gehouden bij de GRADE beoordeling. 

                                                             
cc Shea et al. BMC Medical Research Methodology 2007 7:10 doi:10.1186/1471-2288-7-10 
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Bijlage 6 - Beoordeling risk of bias PTED-studie 
 

De methodologische kwaliteit van de PTED-studie (NCT02602093) is beoordeeld aan de hand van de "Cochrane Risk of Bias tool".dd 

Antwoordopties waren ‘ja’, ‘nee’ of ‘onduidelijk’. De beoordeling is gebaseerd op de informatie in het conceptmanuscript (zie bijlage 2) en het 

gepubliceerde studieprotocol (Seiger et al., 2017)ee  

 

1 Was de toewijzing van de interventie aan de patiënten 
gerandomiseerd? 

Ja 

 

Patiënten die op basis van de inclusiecriteria in aanmerking kwamen voor de studie werden 
gerandomiseerd naar PTED of open microdiscectomie in een verhouding van 1:1. Hierbij 
werd gebruik gemaakt van variabele blokgroottes van 4, 6 en 8 en er werd gestratificeerd 
naar behandelcentrum. 

2 Degene die patiënten insluit hoort niet op de hoogte te zijn 
van de randomisatievolgorde. Was dat hier het geval? 

Ja Toewijzing vond plaats aan de hand van door een computer gegenereerde lijst met 
willekeurige getallen. De sleutel werd achtergehouden voor alle deelnemers, zorgverleners en 

onderzoekers betrokken bij dit onderzoek. 

3 Waren de patiënten en de behandelaars geblindeerd voor 
de behandeling? 

Nee Patiënten en behandelaren waren niet geblindeerd (NB: ook niet mogelijk omdat de 
procedures fundamenteel verschillend zijn). 

4 Waren de effectbeoordelaars geblindeerd voor de 
behandeling? 

Nee Effectbeoordelaars waren niet geblindeerd aangezien de primaire uitkomsten zelf-
gerapporteerde uitkomsten betreft, verkregen via vragenlijsten. De statische analyse is 

geblindeerd uitgevoerd. 

5 Is van een voldoende proportie van alle ingesloten 
patiënten een volledige follow-up beschikbaar? Indien nee: 
selectieve loss-to-follow-up voldoende uitgesloten? 

Onduidelijk Informatie ontbreekt of/hoe de 56 patiënten behandeld zijn die open microdiscectomie 
hebben geweigerd en of zij hebben deelgenomen aan de follow-up meting 

6 Is selectieve publicatie van resultaten voldoende 
uitgesloten? 

Ja 

 

De resultaten zijn gerapporteerd conform het studieprotocol 

                                                             
dd
 https://netherlands.cochrane.org/sites/netherlands.cochrane.org/files/public/uploads/4.4_rct_checklist.pdf 

ee https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/7/12/e018230.full.pdf 

https://netherlands.cochrane.org/sites/netherlands.cochrane.org/files/public/uploads/4.4_rct_checklist.pdf
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/7/12/e018230.full.pdf
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Bijlage 7 – GRADE evidence tabel  
 

 
Aantal 
studies 

Studie 
opzet 

Risk of 
bias 

Inconsi- 
stentie 

Indirect 
bewijs 

Onnauw-
keurigheid 

Andere 
factoren 

Aantal 
patiënten 

Effect:  
MD (95% BI)3 Certainty Importantie 

PTED OM 
Beenpijn 

T6 wk 1 RCT Ernstig1 
Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet ernstig 
Niet 
ernstig 

170 249 -1,4  (-6,5;3,7) Middelmatig Cruciaal 

T3 mnd 4 RCT Ernstig2  
Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet ernstig 
Niet 
ernstig 

479 560 1,2  (-0,7;3,2) Middelmatig Cruciaal 

T6 mnd 3 RCT Ernstig2 Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet ernstig 
Niet 
ernstig 

412 486 -0,7  (-5,0;3,6) Middelmatig Cruciaal 

T12 mnd 2 RCT Ernstig1 
Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet ernstig 
Niet 
ernstig 

220 307 -6,9  (-11,6;-2,3) Middelmatig Cruciaal 

Functioneren 

T6 wk 1 RCT Ernstig1 
Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet ernstig 
Niet 
ernstig 

170 249 -3,5  (-6,9;-0,1) Middelmatig Cruciaal 

T3 mnd 4 RCT Ernstig2  
Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet ernstig 
Niet 
ernstig 

479 560 -1,3  (-2,9;0,2) Middelmatig Cruciaal 

T6 mnd 3 RCT Ernstig2 Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet ernstig 
Niet 
ernstig 

412 500 -2,1  (-3,6;-0,5) Middelmatig Cruciaal 

T12 mnd 2 RCT Ernstig1 
Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet ernstig 
Niet 
ernstig 

220 307 -4,5  (-7,4;-1,6) Middelmatig Cruciaal 

         
Effect:  

RR (95% BI)6   

Heroperaties 

<12 mnd 7 RCT Ernstig4 
Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Ernstig5 
Niet 
ernstig 

354 434 1,2  (0,7;2,1) Laag Cruciaal 

Complicaties 

<12 mnd 9 RCT Ernstig4 
Niet 
ernstig 

Niet 
ernstig 

Niet ernstig 
Niet 
ernstig 

758 877 0,5  (0,2;1,1) Middelmatig Cruciaal 

 
1 Behandelaars en patiënten zijn niet geblindeerd (‘performance bias’), de effectbeoordelaars zijn niet geblindeerd (‘detection bias’) en 18% van de patiënten gerandomiseerd naar de open microdiscectomie groep  heeft de 
behandeling geweigerd zonder dat duidelijk is welke behandeling zij hebben ontvangen en/of zij drop -outs zijn; 2 Behandelaars en patiënten zijn niet geblindeerd (‘performance bias’), de effectbeoordelaars zijn niet geblindeerd 

(‘detection bias’) en verschillende onduidelijkheden in de studieopzet (o.a. ‘selection bias’); 3 Een negatieve ‘mean difference’ (MD) wil zeggen dat de PTED groep gemiddeld minder pijn c.q. minder functionele beperkingen 
rapporteert dan de open microdiscectomie groep; 4 Onduidelijkheden in de studieopzet wat betreft ‘random sequence generation’ en ‘allocation concealment (selection bias), en o nduidelijkheden en high risk m.b.t. incomplete 

outcome data (attrition bias); 5 De GRADE default waarde wordt overschreden; 6 Bij een RR > 1 is het aantal heroperaties of complicaties in de PTED groep hoger dan in de open microdiscectomie groep . 
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Bijlage 8 - Standpunten, richtlijnen  
 

Standpunten 

 

Organisatie Omschrijving Standpunt Datum 

(last updated) 

Aetna Amerikaanse 

zorgverzekeraar 

AETNA beschouwt PTED als experimenteel. 19-6-2019 

 

Regence Group 

 

Amerikaanse 

zorgverzekeraar 

 

‘Automated’ percutane en percutane endoscopische discectomie worden beschouwd als 

experimentele technieken voor intervertebrale decompressie bij patiënten met rugpijn 

en/of radiculopathie gerelateerd aan een HNP in de lumbale, thoracale of cervicale 

wervelkolom.  

  

 

September 2019 

CIGNA Amerikaanse 

zorgverzekeraar 

CIGNA beschouwt de volgende minimaal invasieve percutane procedures aan de rug 

als experimenteel:  

- automated percutaneous lumbar discectomy (APLD)/automated percutaneous 

nucleotomy  

- percutaneous diskectomy (PELD) 

- percutaneous laminotomy/laminectomy, percutaneous spinal decompression 

(e.g., mild® procedure) 

- percutaneous laser discectomy /decompression, laser-assisted disc 

decompression (LADD) 

 

15-1-2020 

Premera Amerikaanse 

zorgverzekeraar 

‘Automated’ percutane en percutane endoscopische discectomie worden beschouwd als 

experimentele technieken voor intervertebrale decompressie bij patiënten met rugpijn 

en/of radicolupathie gerelateerd aan een HNP in de lumbale, thoracale of cervicale 

wervelkolom.   

September 2019 
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Overzicht richtlijnen 

 

Organisatie 

 

Standpunt Datum 

Nederlandse Vereniging voor Neurologie 

(NVN) 

In de NVN-richtlijn ‘Lumbosacraal radiculair syndroom’ staat dat de nieuwere endoscopische technieken 

bij voorkeur slechts in studieverband worden uitgevoerd totdat op zijn minst gelijkwaardigheid van de 

methode alsmede kosteneffectiviteit zijn aangetoond. 

Deze NVN-richtlijn wordt momenteel herzien.  

 

2008 

Nederlandse Vereniging voor 

Neurochirurgie (NVvN) 

In de NVvN-richtlijn ‘Ongeïnstrumenteerde wervelkolom chirurgie’ wordt PTED niet aanbevolen. De 

volgende aanbeveling is opgenomen: Het opzetten en uitvoeren van een grote RCT zou behulpzaam 

kunnen zijn om na te gaan wat de plaats is van sequestrectomie en/of PTED. 

 

2018 

National Institute for Health and Clinical 

Excellence (NICE) 

 

In de richtlijn van de NICE staat dat het huidige bewijs over de veiligheid en werkzaamheid van PTED 

voor rugklachten met ischias vanwege een HNP voldoende is om het gebruik van deze procedure te 

ondersteunen, onder voorwaarden:  

- PTED voor ischias is een procedure die bijzondere ervaring vereist. Chirurgen moeten de nodige 

expertise verwerven door middel van specifieke training en begeleiding. Het mag alleen worden 

gedaan door chirurgen die de procedure regelmatig uitvoeren. 

- Details over alle patiënten met PTED voor ischias moeten worden opgenomen in het British Spine 

Registry. 

 

April 2016 

Federaal Kenniscentrum 

voor de Gezondheidszorg, 

België (KCE) 

 

De KCE heeft een critical appraisal uitgevoerd van de richtlijn van de NICE uit 2016 en hierin wordt geen 

uitspraak gedaan over PTED.   

November 2017 

North American Spine Society (NASS) Endoscopische percutane discectomie kan worden overwogen voor de behandeling van lumbale hernia 

met radiculopathie.  

Endoscopische percutane discectomie wordt voorgesteld voor zorgvuldig geselecteerde patiënten om 

vroege postoperatieve invaliditeit te verminderen en het gebruik van opioïden te verminderen in 

vergelijking met open discectomie bij de behandeling van patiënten met een lumbale hernia met 

2012 
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Organisatie 

 

Standpunt Datum 

radiculopathie. 

De leeftijd van de patiënt (jonger dan 40 jaar) en een kortere duur van de symptomen (minder dan drie 

maanden) gaan gepaard met betere resultaten bij patiënten die percutane endoscopische lumbale 

discectomie ondergaan. 
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Bijlage 9 – Reacties van partijen  
 

Deze bijlage bevat de integrale tekst van de reacties van veldpartijen op de 

consultatie van het conceptstandpunt ‘Percutane transforaminale endoscopische 

discectomie (PTED) bij een lumbale hernia nuclei pulposi en radiculaire beenpijn’. 

Zie ook paragraaf 8.1.2 in het standpunt.  

 

We hebben reacties ontvangen van: 

1. Nederlandse Vereninging voor Neurochirurgie (NVvN) 

2. Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) 

3. Dutch Spine Society (DSS) 

4. Nederlandse Orhopaedische Vereniging (NOV) 

5. Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten (NVVR) ‘de Wervelkolom’ 

6. Zorgverzekeraars Nederland 

 

NB: Patiëntenfederatie Nederland heeft bij het consulteren van de PICOT 

aangegeven dat zij de beoordeling overlaten aan de NVVR ‘de Wervelkolom’ 

aangezien dit de meest geschikte patiëntenorganisatie is op het gebied van rugpijn.  

 

7. Brief van de besturen van NOV, NVvN en DSS over het niet indienen van een 

waarborgendocument per 30 november 2020.  

  

 

1. Reactie NVvN 
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2. Reactie NVN 
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3. Reactie DSS 
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4. Reactie NOV 
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5. Reactie NVVR ‘de Wervelkolom 
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6. Reactie Zorgverzekeraars Nederland 
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7. Brief NVvN, NOV en DSS over het niet indienen van een waarborgendocument 

per 30 november 2020 
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Bijlage 10 – Visiedocument projectgroep PTED-studie 
 

Visie document PTED implementatie in Nederland vanaf 2021.  
 
Naar aanleiding van de in de PTED studie verkregen resultaten heeft het 
ZINL namens de minister de werkgroep PTED gevraagd een 
implementatieplan te maken voor het uitrollen van deze nieuwe techniek 
in Nederland.  
 
In relatief onervaren handen bestaat er, meer dan bij de standaard hernia 
operatie, mogelijk een extra risico op ernstige complicaties, verminderde 
effectiviteit en ongepast gebruik. In tegenstelling tot de klassieke hernia 
operatie, waarbij de wervelkolom chirurg vanuit het midden met direct 
zicht de hernia benadert, vindt de PTED geheel scopisch plaats met indirect 
zicht op een videoscherm via een zijwaartse benadering door het 
neuroforamen. Daarnaast wordt de PTED procedure uitgevoerd onder 
sedatie (itt algehele narcose bij de klassieke hernia operatie) en dit vergt 
ook ervaring binnen het behandelteam.  
 
In de literatuur zijn er aanwijzingen dat de leercurve van de PTED niet 
eenvoudig is en dat is ook de ervaring binnen de werkgroep (Kafadar, 
Kahraman, & Akbörü, 2006). Door een adequate training te volgen 
aangaande de techniek en selectie van patiënten is een veilige 
implementatie van de nieuwe techniek gewaarborgd.(Lee & Lee, 2008). 
Momenteel zijn de meeste wervelkolom chirurgen in Nederland niet 
gewend om de PTED techniek toe te passen. Dit heeft onder andere te 
maken met het feit dat deze techniek geen onderdeel is van het huidige 
curriculum en de behandeling niet behoort tot de verzekerde basiszorg. In 
de PTED studie heeft de werkgroep, gebaseerd op diverse studies en 
ervaring van de experts, besloten minimaal 50 patiënten aan te merken als 
leercurve patiënten bij op te leiden chirurgen.  
 
Trainingsprogramma PTED  
Het trainingsprogramma van de betrokken chirurgen in de PTED studie 
heeft bestaan uit een of meerdere lab trainingen. Vervolgens hebben alle 
chirurgen 20 operaties gedaan onder supervisie van een expert in een 
PTED kliniek en waarna nog enkele operaties op eigen ziekenhuis locatie in 
het bijzijn van deze expert zijn uitgevoerd. Deze aanpak heeft in de PTED 
studie niet geleid tot SAE’s die de voortgang van de studie in gevaar zou 
kunnen brengen. De werkgroep stelt voor om in grote lijnen een dergelijk 
opleidingsplan aan te houden bij de implementatie van de PTED in 
Nederland. Het is aan de Wetenschappelijke Verenigingen (respectievelijk 
NOV en NvvN) om het definitieve implementatie traject vast te leggen in 
een kwaliteitsdocument.  
 
Certificering PTED 
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De PTED valt onder ongeïnstrumenteerde spinaal chirurgie en kan 
derhalve uitgevoerd worden door een zodanig gecertificeerd spinaal 
chirurg. Ook het betreffende centrum dient te voldoen aan de reeds 
geldende eisen welke gesteld worden.  
 
Samenvattend is de werkgroep van mening dat de PTED gezien kan 
worden als een aanvulling op, en gelijkwaardig alternatief van, de reeds 
beschikbare operatieve behandeling van een hernia lumbalis. Het is 
onwaarschijnlijk dat deze techniek de klassieke operatieve benadering gaat 
verdringen en als zodanig wordt ingeschat dat waarschijnlijk een beperkt 
aantal centra met expertise in PTED zullen volstaan in de behoefte binnen 
Nederland. Mede gelet op de relatief lange leercurve van de PTED techniek, 
en de waarschijnlijk beperkte meerwaarde ten opzichte van de klassieke 
hernia operatie, volstaat waarschijnlijk een beperkt aantal centra met 
aldaar een relatief groter volume aan behandelingen.  
Het verdient aanbeveling om een kwaliteitsdocument op te stellen over de 
toepassing van PTED. Het opstellen van een dergelijk kwaliteitsdocument 
valt niet onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep maar is een 
taak voor de Wetenschappelijke Verenigingen NOV en NvvN. Het 
voorliggend schrijven kan beschouwd worden als een visie document 
vanuit de werkgroep om in een relatief vroege fase richting te geven aan de 
implementatie van PTED in Nederland.  
 
 
De PTED werkgroep, 21-06-2020  
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Dit manuscript wordt nog niet openbaar gemaakt. Wij willen de onderzoekers zo 

de gelegenheid geven hun onderzoeksresultaten in een internationaal 

wetenschappelijk tijdschrift te publiceren. 
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