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Samenvatting   

Bij patiënten met een intermediair of hoog risico niet-spierinvasief blaascarcinoom 

(NMIBC: Ta, T1 en CIS) wordt de eerste behandelstap, transurethrale resectie van 

de blaastumor, gevolgd door adjuvante behandeling middels blaasspoelingen met 

(koude) chemotherapie of BCG.   

In deze duiding is beoordeeld of chemohyperthermie (CHT), een blaasspoeling met 

een chemotherapeuticum, waarbij de blaaswand verwarmd wordt, al dan niet 

voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Het Zorginstituut heeft twee 

toepassingen van CHT beoordeeld. De eerste betreft patiënten die in aanmerking 

komen voor een eerste behandelcyclus met BCG immunotherapie, waarbij 

beoordeeld is of CHT een niet-inferieur alternatief is voor BCG immunotherapie. De 

tweede betreft patiënten die BCG immunotherapie hebben gehad, maar bij wie BCG 

niet succesvol is geweest en voor wie alleen nog radicale cystectomie (verwijdering 

van de blaas) als behandeloptie resteert. Voor deze groep is beoordeeld of CHT een 

effectieve toevoeging aan de stepped-care behandeling van NMIBC is: ná BCG 

immunotherapie, maar vóór een radicale cystectomie. 

 

Uit beoordeling van de wetenschappelijke studies blijkt dat adjuvante behandeling 

met BCG immunotherapie de eerste keus is en blijft. De conclusie is dat er 

onvoldoende bewijs is om CHT in te zetten als alternatief voor BCG immunotherapie 

bij patiënten met NMIBC die volgens de richtlijn in aanmerking komen voor een 

eerste behandelcyclus met BCG. Oftewel, CHT voldoet bij deze indicatie niet aan de 

stand van de wetenschap en praktijk.  

Voor patiënten met een intermediair of hoog risico papillair (Ta of T1) NMIBC die 

BCG immunotherapie hebben gehad, maar bij wie BCG niet succesvol is geweest, is 

de conclusie dat CHT een voldoende bewezen effectieve adjuvante behandeling is. 

Deze conclusie geldt ook voor die patiënten met een Ta of T1 NMIBC die in 

aanmerking komen voor BCG immunotherapie, maar die een contra-indicatie 

hebben voor BCG of voor wie BCG niet beschikbaar is, indien deze patiënten anders 

zouden zijn aangewezen op een radicale cystectomie. CHT voldoet voor deze 

patiënten aan de stand van de wetenschap en praktijk. 

 

Bij patiënten met carcinoma in situ (CIS) blijkt dat na CHT in de meeste gevallen 

een recidief of progressie naar spierinvasief carcinoom optreedt, waardoor zij alsnog 

een radicale cystectomie moeten ondergaan. De conclusie is dat CHT bij patiënten 

met een NMIBC met CIS niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.  

 

Omdat het positieve standpunt alleen geldt voor een specifieke groep patiënten, 

namelijk patiënten met een intermediair of hoog risico papillair (Ta of T1) NMIBC die 

een indicatie hebben voor een radicale cystectomie, heeft het Zorginstituut de 

beroepsgroep gevraagd een indicatiedocument op te stellen met heldere, eenduidige 

criteria voor behandeling met CHT, zodat gepast gebruik bevorderd wordt. 

Daarnaast is het van belang dat de patiënt goede voorlichting krijgt over de voor- 

en nadelen van het toevoegen van CHT aan de stepped-care behandeling, en is aan 

de beroepsgroep en de patiëntenverenigingen gevraagd om gezamenlijk ‘samen 

beslissen’ informatie te ontwikkelen, waarmee de patiënt een goed geïnformeerd 

besluit kan nemen over de voor hem of haar best passende behandeling. 
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1 Inleiding  
 

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) heeft in 2011 een standpunt ingenomen 

over hyperthermie in combinatie met intravesicale chemotherapie (hierna 

chemohyperthermie, ofwel CHT) bij patiënten met een niet-spierinvasief 

blaascarcinoom (NMIBC). Op basis van de op dat moment beschikbare literatuur 

werd geconcludeerd dat de effectiviteit van CHT bij NMIBC nog onvoldoende 

bewezen was. Daarom werd geconcludeerd dat CHT bij de genoemde indicatie niet 

voldoet aan het wettelijk criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en 

daarmee niet tot het te verzekeren basispakket van de Zorgverzekeringswet 

behoort.  

 

Inmiddels zijn er nieuwe onderzoeksresultaten in de literatuur gepubliceerd. De 

Nederlandse Vereniging voor Urologie heeft naar aanleiding hiervan het 

Zorginstituut gevraagd om opnieuw te beoordelen of CHT bij NMIBC voldoet aan ‘de 

stand van de wetenschap en praktijk’. 

 

1.2 Centrale vraag 

De centrale vraag van dit standpunt is of adjuvante intravesicale 

chemohyperthermie (CHT) bij twee specifieke groepen patiënten met een 

intermediair of hoog risico niet-spierinvasief blaascarcinoom (NMIBC) voldoet aan 

het criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. De eerste groep betreft 

patiënten die in aanmerking komen voor een eerste cyclus BCG immunotherapie 

(Bacille Calmette-Guérin (BCG)-naïeve patiënten).a De tweede groep betreft 

patiënten bij wie BCG immunotherapie niet succesvol is geweest en die volgens de 

richtlijn in aanmerking zouden komen voor een radicale cystectomie (operatieve 

verwijdering van de blaas). Als CHT bij deze indicaties voldoet aan ‘de stand van de 

wetenschap en praktijk’, dan valt de interventie voor de betreffende indicaties onder 

de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. 

 

                                                                 
a Met ‘BCG-naïeve patiënten’ wordt bedoeld: patiënten die (nog) geen BCG behandeling hebben gehad. 
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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 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? 

 

Om dit te bepalen gaan wij na of het medische beleid (diagnostiek, behandeling), 

gelet op de gunstige en de ongunstige gevolgen ervan (bijwerkingen, veiligheid), 

leidt tot relevante (meer)waarde voor de patiënt in vergelijking met de 

standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling (de zogenoemde relatieve 

effectiviteit). Anders gezegd: vinden wij de ‘netto-toevoeging’ van de te beoordelen 

interventie in vergelijking met de al bestaande zorg een gewenste, relevante 

toevoeging en voldoende/groot genoeg, en hebben wij er voldoende vertrouwen in 

dat deze toevoeging ook daadwerkelijk optreedt? 

 

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).c 

 

2.1.3 Beoordelingsstappen 
                                                                 
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’. 
c Zorginstituut Nederland. Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk (geactualiseerde versie 2015). Diemen, 

15 januari 2015. Dit rapport is te vinden op onze website: www.zorginstituutnederland.nl  

http://www.zorginstituutnederland.nl/
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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. 

 

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. 

 

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 haar 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’. 
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3 De te beoordelen interventie en indicatie 
 

3.1 Achtergronden 

 

3.1.1 Aandoening en indicatiegebied 

De blaas is een orgaan dat als reservoir dient voor de urine die geproduceerd wordt 

in de nieren. De blaaswand bestaat voornamelijk uit een spierlaag. De binnenkant is 

bekleed met urotheel (blaasslijmvlies). Een blaascarcinoom (blaaskanker) ontstaat 

meestal in het blaasslijmvlies en wordt in dat geval als urotheelcarcinoom 

aangeduid. Dit type blaascarcinoom wordt onderverdeeld in 2 groepen op basis van 

de uitgebreidheid van de ziekte: 

 

• Niet-spierinvasief blaascarcinoom (non-muscle invasive bladder cancer, 

NMIBC): het carcinoom bevindt zich alleen in het slijmvlies. Een niet-

spierinvasief blaascarcinoom kan zich ontwikkelen tot de spierinvasieve vorm. 

• Spierinvasief blaascarcinoom (muscle invasive bladder cancer, MIBC): het 

carcinoom is doorgegroeid in de diepere lagen van de blaaswand (de 

spierlaag).  

 

In dit standpunt richten wij ons op het niet-spierinvasief blaascarcinoom (NMIBC). 

Dit type blaascarcinoom wordt op basis van de mate van doorgroei als volgt 

gestadieerd: 

• Ta: papillair carcinoom dat alleen in het urotheel groeit  

• T1: papillair carcinoom dat doorgroeit in de laag onder het urotheel (de lamina 

propria of submucosa) 

• CIS: carcinoma in situ, hooggradig carcinoom dat alleen in het urotheel groeit, 

ook wel aangeduid als ‘flat tumour’ 

 

Daarnaast worden blaascarcinomen op basis van histologisch onderzoek 

geclassificeerd. Aanvankelijk werden de blaascarcinomen geclassificeerd volgens de 

1973 WHO classificatie in graad 1 (goed gedifferentieerd), graad 2 (matig 

gedifferentieerd) of graad 3 (slecht gedifferentieerd). Sinds 2004 bestaat er een 

aangepaste WHO classificatie, waarmee blaascarcinomen geclassificeerd worden als 

‘papillary urothelial neoplasm of low malignant potential (PUNLMP)’, laaggradig 

papillair blaascarcinoom of hooggradig papillair blaascarcinoom. CIS wordt als 

hooggradig blaascarcinoom geclassificeerd. 

 

3.1.2 Incidentie 

Het blaascarcinoom is bij mannen de zesde en bij vrouwen de zevende meest 

voorkomende kankersoort in Nederland. In 2018 kregen in Nederland bijna 6.800 

mensen voor het eerst de diagnose blaascarcinoom.d Ongeveer 70% van deze 

patiënten heeft bij de diagnose een NMIBC (48% stadium Ta en 22% stadium T1 of 

CIS). Bij 18% van de patiënten is het blaascarcinoom bij de diagnosestelling al in de 

spierlaag gegroeid, en bij ongeveer 10% van de patiënten is de ziekte al in 

gevorderd stadium en dus niet meer beperkt tot de blaas. 

De incidentie van het blaascarcinoom, gecorrigeerd voor leeftijdsopbouw, is de 

afgelopen jaren bij mannen redelijk stabiel, terwijl deze bij vrouwen blijft toenemen. 

Deze toename bij vrouwen volgt de stijging van het aantal vrouwen dat rookte 

vanaf de jaren ‘80. 

 

3.1.3 Oorzaak en risicofactoren 

Het ontstaan van kanker is een proces waarbij er tijdens de celdeling fouten 

ontstaan in het genoom van de cel. Een opeenstapeling van fouten kan vervolgens 

                                                                 
d Bron: IKNL, geraadpleegd mei 2021 via https://iknl.nl/kankersoorten/blaaskanker/registratie/incidentie  

https://iknl.nl/kankersoorten/blaaskanker/registratie/incidentie
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tot een kwaadaardige tumor leiden.[1] 
 

Roken is de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van een blaascarcinoom. 

Rokers hebben een ongeveer drie keer hogere kans op een blaascarcinoom dan 

niet-rokers. Ook mensen die beroepsmatig veel in aanraking zijn geweest met 

bepaalde schadelijke stoffen (aromatische amines, polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen [PAK’s] en gechloreerde koolwaterstoffen) hebben een hoger risico 

op een blaascarcinoom. Dergelijke stoffen werden in het verleden veel gebruikt in 

de verf-, kleurstoffen-, metaal- en petroleumindustrie. Bij roken en/of 

bovengenoemde blootstelling komen er schadelijke stoffen in de urine terecht die 

kunnen zorgen voor irritatie van de blaaswand, wat vervolgens waarschijnlijk een 

rol speelt bij het ontstaan van een blaascarcinoom. Ten slotte kan ook een erfelijke 

aanleg een rol spelen.e 

 

Verder komen blaascarcinomen ongeveer drie keer vaker voor bij mannen dan bij 

vrouwen (77 versus 23%). Daarnaast speelt leeftijd een rol: 85% van patiënten met 

een blaascarcinoom is ouder dan zestig jaar ten tijde van de diagnosestelling.f 

 

3.1.4 Beloop 

Pijnloze hematurie (bloed bij de urine) is vaak het eerste symptoom van een 

blaascarcinoom. Andere klachten kunnen verhoogde aandrang (‘urge’), dysurie (pijn 

bij het plassen) en/of pollakisurie (een toegenomen plasfrequentie) zijn. Bij 

verdenking op een blaascarcinoom wordt een cystoscopie (kijkonderzoek van de 

blaas) verricht. Bij verdachte afwijkingen worden biopten afgenomen of vindt 

resectie van zichtbare laesies plaats. Met behulp van histologisch onderzoek van het 

verkregen materiaal kan vervolgens de diagnose bevestigd worden, waarna zo nodig 

(vervolg)behandeling gestart kan worden. 

 

Het ziektebeloop van een NMIBC wordt gekenmerkt door een hoge kans op 

recidieven (5-jaars recidiefkans 30 tot 78%). Ook is er kans op progressie naar een 

spierinvasief blaascarcinoom (5-jaars progressiekans 1 tot 21%).[2] De kans op 

recidieven of progressie is sterk afhankelijk van het stadium, de gradering en de 

grootte van het blaascarcinoom, het aantal carcinomen, de frequentie van optreden 

van eerdere recidieven en de aan- of afwezigheid van CIS. Tabel 1 geeft weer bij 

welke kenmerken van het NMIBC er sprake is van een laag, intermediair of hoog 

risico op recidieven of progressie. 

 

Ondanks het hoge percentage patiënten dat een recidief krijgt en de mogelijkheid 

dat een NMIBC progressie vertoont naar een spierinvasief blaascarcinoom, zijn de 

overlevingskansen van patiënten met een NMIBC groot: de 5-jaarsoverleving is ruim 

90%. Voor patiënten met een spierinvasief respectievelijk gemetastaseerd 

blaascarcinoom is de prognose minder gunstig; van deze patiënten is na vijf jaar 

46% respectievelijk 12% in leven.g  

 

 

 

                                                                 
e Bron: European Association of Urology (EAU) guidelines on non-muscle-invasive bladder cancer (TaT1 and CIS), 

2018, aangeleverd door de NVU. N.B. van deze richtlijn zijn sindsdien meerdere updates verschenen, waarvan de 

meest recente dateert van april 2021, zie https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/. In dit 

standpunt volgen wij echter de definities en aanbevelingen uit de door de NVU aangeleverde versie uit 2018 t.b.v. 

het verzoek om een herbeoordeling, aangezien deze versie beschikbaar was bij de start van het schrijven van het 

standpunt en het opstellen van de PICOT. De aanpassingen in de latere versies van de EAU guidelines blijken voor 

wat betreft dit standpunt niet te leiden tot andere conclusies. 
f Bron: Belangrijke cijfers over blaaskanker. IKNL, april 2019, geraadpleegd mei 2021 via 

folder_blaaskanker_belangrijkste_cijfers_over_apr2019.pdf (iknl.nl)  
g Bron: IKNL, geraadpleegd mei 2021 via https://iknl.nl/kankersoorten/blaaskanker/registratie/overleving  

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/
https://iknl.nl/getmedia/4eab43f1-eaef-460f-8b77-f48daa2d48f7/folder_blaaskanker_belangrijkste_cijfers_over_apr2019.pdf
https://iknl.nl/kankersoorten/blaaskanker/registratie/overleving
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Tabel 1. Indeling in risicogroepen volgens de EAU richtlijne 

 

Risicogroep  Definitie  

Laag risico  Primair, solitair, TaG1 (‘papillary urothelial neoplasm of low 

malignant potential’, laaggradigh), <3cm, geen CIS 

Intermediair 

risico  

Alle blaascarcinomen tussen de categorieën laag en hoog risico 

Hoog risico  Eén of meer van de volgende kenmerken: 

- T1 carcinoom;  

- G3 (hooggradigi) carcinoom;  

- CIS;  

- Multipele, recidiverende en grote (>3cm) TaG1G2/laaggradige 

carcinomen (al deze kenmerken moeten aanwezig zijn) 

 

Subgroep met het hoogste risico: 

- T1G3/hooggradig carcinoom in combinatie met CIS 

- Multipele en/of grote en/of recidiverende T1G3/hooggradige 

carcinomen 

- T1G3/hooggradig carcinoom met CIS in de urethra prostatica 

- Ongebruikelijke histologie van het carcinoom 

- Lymfovasculaire invasie 

3.1.5 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

 

Primair NMIBC 

De eerste stap in de behandeling van een primair blaascarcinoom is resectie van het 

carcinoom via de urethra (transurethrale resectie van de blaastumor, TURBT). Bij 

een TURBT wordt eerst met behulp van een cystoscoop het blaascarcinoom 

gelokaliseerd. Vervolgens kan met een lusvormige draad met stroom het carcinoom 

worden weggesneden. Met de TURBT worden alle zichtbare laesies verwijderd. 

Vervolgens vindt pathologisch onderzoek van de verwijderde laesie(s) plaats: 

hiermee kan worden vastgesteld hoe diep het blaascarcinoom in de blaaswand is 

ingegroeid en daarmee kan het stadium van het blaascarcinoom worden bepaald. 

Deze informatie is, samen met de resultaten van het histologisch onderzoek, nodig 

om te bepalen tot welke risicogroep het blaascarcinoom behoort. Bij incomplete 

resectie en bij alle T1 blaascarcinomen vindt een tweede TURBT plaats binnen 2-6 

weken na de eerste TURBT.e  

 

Vanwege de hoge kans op recidieven en progressie naar een spierinvasief 

blaascarcinoom, vindt na de TURBT adjuvante behandeling plaats d.m.v. 

blaasspoelingen (ook wel instillaties genoemd) met (koude) chemotherapiej of 

Bacillus Calmette-Guérin (BCG) immunotherapie.k Zowel chemotherapie als BCG 

immunotherapie resulteren in een afname in de kans op het optreden van 

                                                                 
h Laaggradig is een mix van graad 1 en graad 2 NMIBC. 
i Hooggradig is een mix van graad 2 en graad 3 NMIBC. 
j Hierbij wordt de blaas gespoeld met een ‘koud’ chemotherapeuticum, meestal mitomycine C (MMC). Bij de meeste 

patiënten vindt de eerste blaasspoeling binnen 24 uur na de TURBT plaats. Afhankelijk van de risicogroep kan 

worden gekozen om de adjuvante behandeling met MMC te continueren voor 1 jaar. 
k BCG is een verzwakte, levende tuberkelbacil. BCG wordt in een vloeistof via een katheter in de blaas ingebracht, 

waar het een immunologische reactie veroorzaakt. Door deze sterke afweerreactie op BCG worden de abnormale 

cellen uitgeschakeld. De behandeling bestaat doorgaans uit zes wekelijkse blaasspoelingen gevolgd door een 

onderhoudsbehandeling gedurende 1 tot 3 jaar. 
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recidieven. Daarbij geldt dat BCG immunotherapie effectiever is dan chemotherapie 

in het reduceren van de recidiefkans, maar wel gepaard kan gaan met meer 

bijwerkingen. Lokale bijwerkingen zijn o.a. cystitis, hematurie, prostatitis en 

epididymo-orchitis, en systemische bijwerkingen zijn o.a. algehele malaise, artritis, 

persisterende hoge koorts, BCG sepsis en allergische reacties. Vanwege deze 

potentiële toxiciteit, worden niet alle patiënten behandeld met BCG 

immunotherapie. De keuze voor chemotherapie of BCG immunotherapie, en ook de 

duur van de behandeling, wordt met name bepaald door de risicogroep waartoe het 

blaascarcinoom behoort: hoe hoger het risico op een recidief of progressie, hoe 

meer bijwerkingen van de adjuvante behandeling geaccepteerd worden.e Voor 

patiënten met een laag of intermediair risico NMIBC kan adjuvante behandeling met 

chemotherapie (minder effectief, maar met minder bijwerkingen) volstaan, terwijl 

bij een hoog risico NMIBC BCG immunotherapie (effectiever, maar met meer/andere 

bijwerkingen) de standaardbehandeling is. Ten slotte kan bij patiënten met een 

NMIBC die tot de hoogste risicogroep behoort direct een radicale cystectomie 

overwogen worden.  

 

Recidief NMIBC 

De behandeling van een recidief NMIBC komt in grote lijnen overeen met de 

behandeling van een primair NMIBC. Ook bij een recidief wordt eerst een TURBT 

gedaan, gevolgd door adjuvante behandeling. De keuze voor de adjuvante 

behandeling hangt af van de risicogroep waartoe het NMIBC behoort, en daarnaast 

ook van de voorafgaande behandeling(en). Bij patiënten die al in een eerder 

stadium met adjuvante intravesicale chemotherapie zijn behandeld, is de 

vervolgstap meestal adjuvante behandeling met BCG immunotherapie. Afhankelijk 

van de risicogroep wordt gedurende 1 tot 3 jaar behandeld. Tabel 2 geeft een 

overzicht van de therapeutische aanbevelingen per risicogroep voor zowel een 

primair NMIBC als een recidief na intravesicale chemotherapie.  

 

Voor patiënten met een recidief NMIBC tijdens of na behandeling met BCG 

immunotherapie hangt de vervolgbehandeling voornamelijk af van de gradering van 

het recidief. Als er sprake is van een laaggradig recidief, dan wordt na de TURBT 

opnieuw adjuvante behandeling in de vorm van intravesicale chemotherapie of BCG 

immunotherapie gegeven.  

Als een spierinvasief blaascarcinoom vastgesteld wordt, of als  een hooggradig 

NMIBC/CIS persisteert of verschijnt tijdens adjuvante behandeling met BCG 

immunotherapie l, of als een hooggradig recidief verschijnt na volledige, aanvankelijk 

succesvolle BCG behandelingm, wordt gesproken van BCG falen. Ook kan er sprake 

zijn van ernstige bijwerkingen waardoor de behandeling gestaakt moet worden 

(BCG intolerantie) of een (relatieve) contra-indicatien voor BCG immunotherapie. In 

al deze gevallen (d.w.z. BCG falen, BCG intolerantie of een contra-indicatie voor 

BCG) is een radicale cystectomie de meest effectieve behandeling voor wat betreft 

de oncologische uitkomsten: onder patiënten bij wie een radicale cystectomie wordt 

uitgevoerd vóórdat progressie naar een spierinvasief blaascarcinoom is opgetreden, 

is de 5-jaars ziektevrije overleving meer dan 80%. Een radicale cystectomie is een 

operatie waarbij de gehele blaas verwijderd wordt en zo nodig ook de urethra. Bij de 

man worden hierbij tevens de prostaat en de zaadblaasjes verwijderd, bij de vrouw 

worden naast de blaas een deel van de vagina en zo nodig ook baarmoeder en 

eierstokken verwijderd. Vervolgens vindt een reconstructie van de urinewegen 

                                                                 
l Dit wordt ook wel aangeduid als een BCG-refractair blaascarcinoom. 

m Dit wordt ook wel aangeduid als een BCG-relapsing blaascarcinoom. 

n A bsolute contra-indicaties voor BCG immunotherapie zijn: behandeling binnen 2 weken na TURBT, zichtbare 

hematurie, na een traumatische katheterisatie, of bij een symptomatische urineweginfectie. Voorzichtigheid is 

geboden bij immuun gecompromitteerde patiënten, bijvoorbeeld door gebruik van immunosuppressiva of als gevolg 

van een HIV infectie. 
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plaats en wordt een urinestoma aangelegd of een vervangblaas vervaardigd uit een 

stuk dunne darm. Het is een zware en risicovolle operatie die gepaard gaat met een 

hoge morbiditeit, aanzienlijke perioperatieve mortaliteit en naast grote implicaties in 

medisch opzicht, ook impact op relationeel en sociaal-maatschappelijke gebied.  

Stimson et al. (2010) rapporteren een 30-dagen mortaliteit van 2,1% en een 90-

dagen mortaliteit van 6,9%.[3] De voordelen (goede oncologische effectiviteit) en 

nadelen (morbiditeit en mortaliteit) van een radicale cystectomie moeten daarom 

steeds zorgvuldig afgewogen worden. Tabel 3 geeft een overzicht van de 

behandelopties bij BCG falen. 

 

BCG tekort 

In de afgelopen jaren heeft zich de situatie voorgedaan dat er een tekort was aan 

BCG. Ook in deze situatie zou een radicale cystectomie de volgende stap in de 

behandeling kunnen zijn bij patiënten die vanwege een primair of recidief NMIBC in 

aanmerking zouden komen voor behandeling met BCG immunotherapie. 

 

Tabel 2. Therapeutische aanbeveling (volgend op TURBT) per risicogroep volgens de 

EAU richtlijne 

 

Risicogroep  Therapeutische aanbeveling  

Laag risico  Eenmalige blaasspoeling met chemotherapie, direct postoperatief   

Intermediair 

risico  

Primair of recidief NMIBC zonder voorafgaande intravesicale 

chemotherapie: 

- intravesicale BCG immunotherapie gedurende 1 jaar, bestaande uit 

inductiebehandeling (1x per week gedurende 6 weken) gevolgd door 

onderhoudsbehandeling (1x per week gedurende drie weken op t=3, 

6 en 12 maanden) 

of 

- intravesicale chemotherapie (optimale schema is onbekend) 

gedurende maximaal 1 jaar 

 

Recidief NMIBC met voorafgaande intravesicale chemotherapie: 

- intravesicale BCG immunotherapie gedurende 1 jaar, bestaande uit 

inductiebehandeling (1x per week gedurende 6 weken) gevolgd door 

onderhoudsbehandeling (1x per week gedurende drie weken op t=3, 

6 en 12 maanden) 

- bij een laat recidief van een klein Ta/laaggradig NMIBC kan 

opnieuw intravesicale chemotherapie overwogen worden 

Hoog risico  Intravesicale BCG immunotherapie gedurende 1 tot 3 jaar, 

bestaande uit inductiebehandeling (1x per week gedurende 6 weken) 

gevolgd door onderhoudsbehandeling 

 

Subgroep met het hoogste risico:  

Overweeg radicale cystectomie 

 
  



DEFINITIEF | Chemohyperthermie bij niet-spierinvasief blaascarcinoom (update) | 12 oktober 2021 

 

 P agina 16 van 97 

Tabel 3. Behandelopties bij BCG falen volgens de EAU richtlijne 

 

Categorie  Behandelopties  

BCG-refractair NMIBC  1. Radicale cystectomie 

2. Blaas-sparende strategieëno indien radicale cystectomie 

niet mogelijk is 

Hooggradig recidief na 

BCG 

1. Radicale cystectomie 

2. Blaas-sparende strategieën 

3. Herhaal intravesicale BCG immunotherapie 

Niet-hooggradig recidief 

na BCG i.v.m. primair 

intermediair risico NMIBC 

1. Herhaal intravesicale BCG immunotherapie of 

chemotherapie 

2. Radicale cystectomie 

 

3.2 De te beoordelen (nieuwe) interventie 

Uit voorgaande wordt duidelijk dat BCG immunotherapie een belangrijk onderdeel is 

van de behandeling van NMIBC. Het kent echter forse bijwerkingen, en is niet altijd 

beschikbaar of mogelijk. Bovendien kan ook behandeling met BCG immunotherapie 

falen, waardoor patiënten aangewezen zijn op een radicale cystectomie, een 

ingrijpende operatie. Daarom is er in de afgelopen jaren gezocht naar alternatieve 

behandelopties met een goede effectiviteit en tegelijkertijd een acceptabel 

bijwerkingenprofiel. Eén van de mogelijke opties is chemohyperthermie (CHT), en 

deze interventie wordt in dit standpunt beoordeeld. 

 

3.2.1 Korte beschrijving 

Chemohyperthermie (CHT) bestaat uit een combinatie van intravesicale toediening 

van een chemotherapeuticum met behulp van een katheter en (lokale) verhitting 

(hyperthermie) van de blaaswand tussen de 41°C en 44°C. In de meeste gevallen 

wordt het chemotherapeuticum mitomycine C (MMC) gebruikt. Een aanvankelijk 

inductieschema (6-8x een wekelijkse spoeling) wordt gevolgd door een 

onderhoudsschema (elke 6 weken een spoeling). 

 

Op dit moment bestaan er vier technieken om intravesicale hyperthermie te 

bewerkstelligen:  

- Radiofrequentie, intravesicaal: hierbij wordt een RF antenne in de blaas ingebracht 

waarmee de blaaswand middels radiofrequente golven wordt verwarmd (Synergo 

systeem met intravesicale 915-MHz microgolf antenne); 

- Radiofrequentie, extern: hierbij wordt de spoelvloeistof buiten de blaas verwarmd 

(bijvoorbeeld AMC70MHz en BSD-2000 systeem); 

- Recirculatie: ook hierbij wordt de spoelvloeistof buiten het lichaam verwarmd, en 

wordt de temperatuur via circulatie tussen de blaas en het verwarmende systeem 

op peil gehouden (systemen van Unithermia en Combat BRS); 

- Magnetische vloeistof in combinatie met magnetische resonantie. De toepassing 

van deze techniek bevindt zich nog in een preklinische fase.  

 

3.2.2 Werkingsmechanisme 

Het verwarmen van de blaaswand leidt tot een hogere penetratie van het 

chemotherapeuticum in het carcinoom. Daarnaast zijn carcinomen mogelijk minder 

goed bestand tegen hogere temperaturen dan gezonde cellen.[4] Tot slot zou het 

immuunsysteem meer geactiveerd worden bij hogere temperaturen zodat het 

lichaam zelf de maligne cellen opruimt.[5] 

 

                                                                 

o A ndere vormen van blaas-sparende behandelingen, al dan niet in studieverband toegepast, zijn onder meer 

combinatietherapieën (met MMC, BCG of andere middelen), systemische immuuntherapie en device-assisted 

intravesicale chemotherapie (zoals CHT en EMDA).  
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3.2.3 Claim 

Vanuit de beroepsgroep is aangegeven dat adjuvante intravesicale CHT bij twee 

specifieke groepen patiënten met een intermediair of hoog risico NMIBC kan worden 

ingezet. De eerste groep betreft patiënten die niet eerder behandeld zijn met BCG 

immunotherapie (‘BCG-naïeve patiënten’) (indicatie 1). CHT zou bij deze patiënten 

in de plaats komen van BCG immunotherapie.  

De tweede groep betreft patiënten bij wie BCG immunotherapie niet succesvol is 

geweest (d.w.z. BCG falen of BCG intolerantie) en die volgens de Europese richtlijn 

in aanmerking zouden komen voor een radicale cystectomie (indicatie 2). Voor 

beide indicatiegroepen is een claim geformuleerd. 

 

Voor indicatie 1 is de claim dat CHT niet inferieur is aan BCG immunotherapie op 

oncologische uitkomsten, behoud van de blaas, kwaliteit van leven en complicaties. 

 

Voor indicatie 2 is de claim dat CHT een effectieve toevoeging is aan de stepped-

care behandeling. Door CHT toe te voegen aan de stepped-care behandeling, kan de 

blaas behouden blijven bij een klinisch relevant deel van de patiënten. Hierdoor 

kunnen een radicale cystectomie en de daarmee gepaard gaande complicaties en 

negatieve invloed op de kwaliteit van leven voorkómen worden. Met andere 

woorden, CHT is superieur aan een radicale cystectomie op de uitkomsten 

blaasbehoud, complicaties en kwaliteit van leven. Het toevoeging van CHT aan de 

stepped-care behandeling leidt niet tot een onacceptabel hoger risico op recidieven, 

progressie tot spierinvasief blaascarcinoom en sterfte, oftewel CHT is niet inferieur 

aan radicale cystectomie op oncologische uitkomsten. 

 

3.2.4 Positionering interventie ten opzichte van standaardbehandeling/gebruikelijke 

behandeling 

Volgend uit bovenstaande is CHT als volgt gepositioneerd in de behandeling van 

patiënten met een NMIBC: 

 

1 In plaats van BCG immunotherapie voor BCG-naïeve patiënten met een 

intermediair of hoog risico NMIBC; 

 

2 Ná BCG immunotherapie en vóór een radicale cystectomie. 

 

3.3 Beschrijving in richtlijnen en standpunten 

 

Nederland: EAU Guidelines on non-muscle-invasice bladder cancer 

In Nederland wordt voor de behandeling van een NMIBC de Europese richtlijn 

aangehouden.e De voor deze beoordeling aangeleverde EAU richtlijn betrof de versie 

uit 2018. In deze richtlijn wordt de behandelstrategie per patiëntengroep 

beschreven zoals weergegeven in tabel 2 en 3. CHT wordt alleen als behandeloptie 

genoemd voor patiënten met een BCG-refractaire tumor, die geen geschikte 

kandidaat zijn voor een radicale cystectomie door comorbiditeit (zwakke 

aanbeveling). In de geüpdate versie van de EAU-richtlijn (2021) wordt CHT 

eveneens genoemd (zwakke aanbeveling): “Offer patients with BCG unresponsive 

tumours, who are not candidates for RC due to comorbidities, preservation 

strategies (intravesical chemotherapy, chemotherapy and microwave-induced 

hyperthermia, electromotive administration of chemotherapy, intravesical- or 

systemic immunotherapy; preferably within clinical trials)”. 

 

Daarnaast geeft het richtlijn panel het volgende aan over BCG tekortenp:  
                                                                 
p Bron: Updated statement concerning the shortage of BCG vaccine from the EAU Guidelines Panel on Non-muscle-

invasive Bladder Cancer (2018), geraadpleegd via https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-

cancer/?type=appendices-publications  

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/?type=appendices-publications
https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/?type=appendices-publications
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“Some limited data have been presented about device-assisted chemotherapy 

instillations, microwave-induced hyperthermia (RITEq) or electromotive drug 

administration (EMDA). RITE with intravesical MMC achieved promising efficacy in 

comparison with BCG and might replace BCG in patients with intermediate- and 

high-risk tumours.” 

 

NVU standpunt 

De Nederlandse Vereniging voor Urologie heeft in 2017 een standpunt opgesteld 

over de inzet van CHT bij NMIBC. Hierin wordt aangegeven dat adjuvante 

behandeling met CHT kan worden overwogen bij a) patiënten met een intermediair 

of hoog risico NMIBC wanneer BCG niet voorradig is, b) patiënten die eerder gefaald 

hebben op BCG immunotherapie en onvoldoende fit zijn voor een radicale 

cystectomie.r 

 

NICE - Interventional procedures guidance 

Het National Institute for Health and Care Excellence (NICE, Verenigd Koninkrijk) 

heeft in september 2018 een Interventional procedures guidance over CHT 

uitgebracht.s In de aanbevelingen geeft NICE aan dat de huidige evidence over de 

effectiviteit van CHT bij NMIBC beperkt is en dat de behandeling alleen uitgevoerd 

dient te worden onder een speciale regeling. Patiëntselectie moet gedaan worden 

door een gespecialiseerd multidisciplinair team en de behandeling moet worden 

uitgevoerd in een expertisecentrum. NICE moedigt verder onderzoek naar CHT bij 

NMIBC aan. Nader onderzoek moet gerandomiseerde trials omvatten met een 

adequate follow-up, waarbij patiënten naar risico gestratificeerd worden; als 

uitkomsten moeten bijwerkingen, PROMS, overall en ziektevrije overleving en 

kwaliteit van leven worden gerapporteerd. 

 

NCCN Guidelines  

Het Amerikaanse National Comprehensive Cancer Network (NCCN) heeft de NCCN 

Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines): Bladder Cancer 

gepubliceerd.t In de meest recente richtlijn (april 2021) wordt CHT niet als 

behandeloptie genoemd, ook niet in het kader van BCG tekort. Als adjuvante 

intravesicale therapie bij NMIBC worden BCG, mitomycine en gemcitabine genoemd.  

 

Overige richtlijnen en standpunten 

Bovenstaande richtlijnen en standpunten en die van overige organisaties zijn 

opgenomen in bijlage 3. 

 

 

  

                                                                 

q Radiofrequency-induced thermochemotherapy, oftewel CHT 
r Bron: https://www.nvu.nl/en-us/kwaliteit/richtlijnen/leidraden.aspx  

s Bron: www.nice.org.uk/guidance/ipg628. Deze Guidance zal in september 2021 ge-updatet worden.  

t Bron: Guidelines Detail (nccn.org) 

https://www.nvu.nl/en-us/kwaliteit/richtlijnen/leidraden.aspx
http://www.nice.org.uk/guidance/ipg628
https://www.nccn.org/guidelines/guidelines-detail?category=1&id=1417
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4 Methode systematisch literatuuronderzoek 
 

4.1 Opstellen PICOT en onderzoeksprofiel 

De centrale vraag van dit standpunt is of adjuvante intravesicale 

chemohyperthermie (CHT) bij twee specifieke groepen patiënten met een niet-

spierinvasief blaascarcinoom (NMIBC) voldoet aan het criterium ‘de stand van de 

wetenschap en praktijk’. De eerste groep betreft Bacille Calmette-Guérin (BCG)-

naïeve patiënten (indicatie 1). De tweede groep betreft patiënten bij wie BCG 

immunotherapie niet succesvol is geweest (indicatie 2). 

 

De onderzoeksvraag formuleren wij als PICOT:  

• Patient = de relevante patiëntenpopulatie; 

• Intervention = de te beoordelen interventie; 

• Comparison = bestaande interventie (controle-interventie); 

• Outcome = de cruciale en belangrijke uitkomsten; 

• Time = de minimale behandel en/of follow-up periode per uitkomst. 

 

Daarnaast bepalen wij: 

• De klinische relevantiegrens per uitkomstmaat; 

• Het passend onderzoeksprofiel. 

 

4.1.1 PICOT 

De concept PICOT en de klinische relevantiegrenzen zijn tijdens de scoping 

afgestemd met de relevante partijen, te weten de Nederlandse Vereniging voor 

Urologie (NVU), Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), Leven 

Met Blaas of Nierkanker (LMBNK), Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Zorgverzekeraars Nederland. In de concept 

PICOT was ‘overleving’ als cruciale uitkomst opgenomen en ‘recidiefvrije overleving’ 

als belangrijke uitkomst. De partijen hebben aangegeven dat de uitkomst 

‘overleving’ als belangrijke uitkomst meegenomen zou moeten worden, en 

‘recidiefvrije overleving’ als cruciale uitkomst. Als argument daarvoor werd 

aangedragen dat een zeer klein percentage patiënten met een NMIBC komt te 

overlijden. Daarnaast zullen patiënten met een recidief één of meer 

vervolgbehandelingen krijgen waardoor de overleving mede bepaald wordt door 

deze vervolgbehandeling(en). De uitkomst ‘recidiefvrije overleving’ kent deze 

beperkingen niet en is volgens de partijen daarom van groter belang. Het 

Zorginstituut vindt deze argumentatie in dit geval valide en heeft de PICOT daarop 

aangepast. 

 

De definitieve PICOT behorende bij indicatie 1 is weergegeven in tabel 4 en de 

definitieve PICOT behorende bij indicatie 2 is weergegeven in tabel 5. De uitkomsten 

en follow-up duur zijn voor beide indicaties gelijk. Deze zijn weergegeven in tabel 6.  
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Tabel 4. Patiënt, setting, interventie, controle-interventie (indicatie 1) 

 

Patiëntenpopulatie  Patiënten met een niet-spierinvasief blaascarcinoom (TNM 

classificatie Ta, T1 en/of Cis, N0 en M0u) met een 

intermediair of hoog risico op recidief of progressie bij wie 

een indicatie bestaat voor een eerste behandelcyclus met 

BCG immunotherapie (i.e. BCG-naïeve patiënten) 

Interventie  Adjuvante intravesicale chemotherapie in combinatie met 

verhitting (CHT)v 

Controle-

interventie 

Adjuvante intravesicale behandeling met BCG 

immunotherapiew 

 

 

Tabel 5. Patiënt, setting, interventie, controle-interventie (indicatie 2) 

 

Patiëntenpopulatie  Patiënten met een niet-spierinvasief blaascarcinoom (TNM 

classificatie Ta, T1 en/of Cis, N0 en M0u) met een 

intermediair of hoog risico op recidief of progressie bij wie 

BCG immunotherapie niet succesvol is geweestx en een 

radicale cystectomie is geïndiceerd 

Interventie  Adjuvante intravesicale chemotherapie in combinatie met 

verhitting (CHT)v  

Controle-

interventie 

Radicale cystectomie 

 

 

Tabel 6. Uitkomsten, behandelduur/follow-up (indicatie 1 en 2) 

 

Uitkomsten Cruciaal: 

- Recidiefvrije overleving (RFS)y 

- Bijwerkingen/complicaties 

- Behoud van de blaas 

 

Belangrijk: 

- Kwaliteit van leven 

- Progressie naar spierinvasief blaascarcinoom (MIBC) 

- Overleving  

Behandelduur 

en/of follow-up 

3 jaar 

 

                                                                 
u TNM c lassificatie voor s tadiëring van tumoren. Ta = niet-invasief papillair carcinoom; T1 = tumor groeit door het 

subepitheliaal bindweefsel (submucosa); Cis = carcinoma in situ; N0 = geen regionale lymfekliermetastasen; M0 = 

geen metastasen op afstand. 

v E r zijn verschillende manieren om intravesicale hyperthermie te bewerkstelligen, waarvan verhitting door 

radiofrequente golven het meest onderzocht is. In onze beoordeling beperken we ons niet tot één of enkele 

specifieke vorm(en) van hyperthermie.   
w BC G immunotherapie is op dit moment de hoogste trede in de intravesicale behandeling voor NMIBC en geldt als 

de s tandaardbehandeling bij hoog risico NMIBC (behandelduur 1 tot 3  jaar). Bij intermediair risico NMIBC wordt 

normaliter gestart met een cyclus (koude) chemotherapie. Indien deze behandeling faalt dan wordt behandeling met 

BC G immunotherapie (behandelduur 1 jaar) overwogen. Ook kan bij intermediair risico NMIBC direct met BCG 

immunotherapie (behandelduur 1  jaar) behandeld worden. 

x N iet succesvolle BCG immunotherapie wordt in de EAU richtlijn (2018) gedefinieerd als BCG falen of BCG 

intolerantie. V an BCG falen wordt gesproken als een spierinvasief blaascarcinoom vastgesteld wordt, of als een 

hooggradig NMIBC/CIS persisteert of verschijnt tijdens adjuvante behandeling met BCG immunotherapie, of als een 

hooggradig recidief verschijnt na volledige, aanvankelijk succesvolle BCG behandeling. 

y Rec idiefvrije overleving is over het algemeen gedefinieerd als tijd tot recidief van één of meerdere tumoren binnen 

of buiten de blaas (metastasering), of s terfte. 
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4.1.2 Klinische relevantiegrenzen 

 

Voor wat betreft indicatie 1 verwacht de beroepsgroep dat CHT niet inferieur is aan 

BCG immunotherapie op alle uitkomsten. Voor wat betreft indicatie 2 verwacht de 

beroepsgroep dat CHT superieur is aan een radicale cystectomie op de uitkomsten 

blaasbehoud, complicaties en kwaliteit van leven, en niet inferieur op de uitkomsten 

RFS, progressie naar spierinvasief blaascarcinoom (muscle-invasive bladder cancer, 

MIBC) en overleving. 

Waar de claim superioriteit betreft, definiëren wij per uitkomstmaat het minimale 

verschil om van een klinisch relevant effect te kunnen spreken (ook minimal 

clinically important difference, MCID, genoemd). Waar de claim non-inferioriteit 

betreft, definiëren wij per uitkomstmaat een non-inferioriteitsgrens. 

 

Bij non-inferioriteit gaat het erom dat de puntschatter inclusief het 95% 

betrouwbaarheidsinterval de non-inferioriteitsgrens niet doorkruist of overschrijdt. 

De non-inferioriteitsgrens markeert de overgang naar een klinisch relevante 

verslechtering. In figuur 1 is de non-inferioriteitsgrens voor de uitkomstmaat ‘kans 

op het ontwikkelen van een recidief’ weergeven door een stippellijn, en is 

aangegeven wanneer non-inferioriteit is aangetoond en wanneer niet. 

 

Voor indicatie 1 zijn de klinische relevantiegrenzen per uitkomstmaat als volgt: 

 

Cruciale uitkomsten:  

-  Wij zullen voor de uitkomstmaat ‘kans op het ontwikkelen van een recidief’ een 

non-inferioriteitsgrens hanteren van HR<1,43. Deze grens is gebaseerd op de 

MCID die door de commissie Beoordeling Oncologische Middelen (cieBOM) van 

de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) is gedefinieerd 

voor adjuvante behandelingen (PASKWIL criteria 2018).z Dit betreft een HR<0,7 

voor de kans op het ontwikkelen van een recidiefaa; 

 

Figuur 1: Interpretatie van de non-inferioriteitsgrens 

 
 

-  Voor de uitkomst bijwerkingen/complicaties analyseren wij de kans op graad 3-5 

(d.w.z. ernstige) ongunstige effecten volgens de Common Terminology Criteria 

for Adverse Events (CTCAE).bb Voor deze uitkomstmaat zullen wij een non-

                                                                 
z Bron: www.nvmo.org/bom/wennen-aan-de-nieuwe-paskwil-criteria-voor-adjuvante-behandeling  
aa De grens van een HR<0,7 geeft de verhouding weer tussen de interventie en de controlebehandeling waarbij 

geconcludeerd wordt dat de interventie klinisch relevant beter is dan de controlebehandeling voor wat betreft de 

kans op het ontwikkelen van een recidief. Deze verhouding betreft 7:10. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de 

non-inferioriteitsgrens (‘vanaf wanneer is de interventie klinisch relevant slechter’) op 10:7 = 1,43 te stellen. 
bb Graad 1-2 zijn milde complicaties, graad 3 zijn ernstige complicaties, graad 4 zijn levensbedreigende of 

http://www.nvmo.org/bom/wennen-aan-de-nieuwe-paskwil-criteria-voor-adjuvante-behandeling
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inferioriteitsgrens hanteren van RR<1,25. Deze grens is gebaseerd op de 

GRADE default waarden voor dichotome uitkomstmaten, zijnde een RR van 0,75 

of 1,25; 

-  Wij zullen voor de uitkomstmaat ’percentage patiënten dat zijn/haar blaas kan 

behouden’ een non-inferioriteitsgrens hanteren van een absoluut verlies van 

20%. Deze grens is gebaseerd op de in overleg met beroepsgroepen 

vastgestelde MCID van een absolute winst in blaasbehoud van ten minste 

20%.cc  

 

Belangrijke uitkomsten 

-  Voor de uitkomst kwaliteit van leven is voor sommige kwaliteit van leven 

vragenlijsten de MCID gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld voor de EQ-5D 

vragenlijst. In deze gevallen zullen wij o.b.v. de MCID de non-inferioriteitsgrens 

bepalen. Wanneer er voor gebruikte vragenlijsten geen MCID is gepubliceerd, 

zullen wij de GRADE default waarden aanhouden. Voor continue uitkomstmaten 

geldt dan een standardized mean difference (SMD) van -0,5 of 0,5; 

-  Voor de uitkomstmaat ‘kans op progressie naar MIBC’ zullen wij een non-

inferioriteitsgrens hanteren van RR<1,25. Deze grens is gebaseerd  op de 

GRADE default waarden voor dichotome uitkomstmaten, zijnde een RR van 0,75 

of 1,25; 

-  Wij zullen voor de uitkomstmaat ’percentage patiënten dat in leven is na ≥3 jaar 

follow-up’ een non-inferioriteitsgrens hanteren van een absoluut verlies in 

overleving van 5%. Deze grens is gebaseerd op de MCID die door de commissie 

Beoordeling Oncologische Middelen (cieBOM) van de Nederlandse Vereniging 

voor Medische Oncologie (NVMO) is gedefinieerd voor adjuvante behandelingen 

(PASKWIL criteria 2018). Dit betreft een absolute winst in overleving van >5% 

bij ≥3 jaar follow-up.dd  

 

Voor indicatie 2 zijn de klinische relevantiegrenzen per uitkomstmaat als volgt: 

 

Voor de uitkomstmaten recidieven, progressie naar MIBC en overleving worden 

dezelfde non-inferioriteitsgrenzen gehanteerd als voor indicatie 1. 

  

- Voor de uitkomstmaat ’kans op een graad 3-5 ongunstige effect volgens CTCAE’ 

zullen wij een MCID van RR<0,75 hanteren, gebaseerd op de GRADE default 

waarden voor dichotome uitkomstmaten; 

- Voor de uitkomstmaat ’percentage patiënten dat zijn/haar blaas kan behouden’ 

zullen wij als MCID een absolute winst in blaasbehoud van ten minste 20% 

hanteren; 

- Voor de uitkomst kwaliteit van leven hanteren wij voor gebruikte vragenlijsten de 

gepubliceerde MCID, indien beschikbaar. Wanneer er voor een gebruikte 

vragenlijst geen MCID gepubliceerd is, zullen wij de GRADE default waarden 

aanhouden. Voor continue uitkomstmaten geldt dan een standardized mean 

difference (SMD) van -0,5 of 0,5. 

  

4.1.3 Passend onderzoeksprofiel 

De optimale studieopzet voor het beoordelen van indicatie 1 is een randomized 

controlled trial (RCT) waarin CHT wordt vergeleken met BCG immunotherapie. 

Blindering is gezien de verschillen tussen de interventies moeilijk bij de patiënt en 

                                                                 

invaliderende complicaties en graad 5 zijn complicaties die tot de dood leiden. Bron: 

https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/docs/CTCAE_v5_Quick_Reference_8.5x11.pdf  
cc Bron: NVU, brief 3 mei 2019: Als bij 20-25% van de patiënten met NMIBC met conventionele intravesicale 

therapie refractaire ziekte een radicale cystectomie door chemohyperthermie kan worden voorkomen, kan gesproken 

worden van een relevante afname, mede gezien de impact van radicale cystectomie. 
dd Bron: www.nvmo.org/bom/wennen-aan-de-nieuwe-paskwil-criteria-voor-adjuvante-behandeling  

https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/docs/CTCAE_v5_Quick_Reference_8.5x11.pdf
http://www.nvmo.org/bom/wennen-aan-de-nieuwe-paskwil-criteria-voor-adjuvante-behandeling
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niet mogelijk bij de behandelaar. Blindering van de effectbeoordelaar is wel 

mogelijk, maar mogelijk van geringe invloed op de beoordeling van de cruciale  

uitkomsten. 

 

Voor het beoordelen van indicatie 2 is een RCT waarin CHT wordt vergeleken met 

een radicale cystectomie, technisch gezien mogelijk maar waarschijnlijk moeilijk 

uitvoerbaar. Het includeren van een controlegroep en de randomisatie tussen 

interventie- en controlegroep zijn moeilijk gezien de mogelijke voorkeur voor CHT 

bij zowel patiënten als behandelaren. Verder is blindering van patiënt, behandelaar 

en effectbeoordelaar niet mogelijk gezien het verschillende karakter van beide 

interventies. Niet-gerandomiseerde vergelijkende studies (bijv. cohort studies 

waarin de uitkomsten van patiënten die met CHT zijn behandeld vergeleken worden 

met die van patiënten die door middel van een radicale cystectomie zijn behandeld, 

gecorrigeerd voor mogelijke confounders) lijken wel binnen de mogelijkheden te 

liggen en worden meegenomen bij de beoordeling. 

 

4.2 Zoeken en selecteren van de evidence 

De zoekstrategie heeft tot doel gepubliceerde studies te vinden die voldoen aan de 

volgende inclusiecriteria: de in de PICOT gedefinieerde onderdelen, meting van 

tenminste één van de in de PICOT gedefinieerde uitkomsten en een 

onderzoeksopzet uit het passend onderzoeksprofiel. 

 

De zoekstrategie is uitgevoerd in juli 2019 en geüpdatet in januari 2020 en februari 

2021. Er is zowel naar systematische reviews als naar primaire studies gezocht. De 

zoektermen en doorzochte databases zijn weergeven in bijlage 2.  

 

Daarnaast is gezocht naar richtlijnen en standpunten van andere organisaties en 

naar lopende klinische studies. Deze zijn weergeven in bijlage 3. 

 

4.3 Beoordelen van de kwaliteit van de evidence 

De kwaliteit van de evidence wordt beoordeeld aan de hand van de GRADE 

methode. Per uitkomst is een gradering van de kwaliteit van de evidence 

toegekend: deze kan hoog, redelijk, laag of zeer laag zijn. Hoe hoger de kwaliteit 

van de evidence, hoe meer zekerheid er is 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 

kwaliteit door gebrek aan randomisatie. Vervolgens kunnen risico op vertekening, 

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

bias leiden tot een lager oordeel over de kwaliteit van de evidence.  

 

Het risico op vertekening van de studies wordt beoordeeld aan de hand van een 

vragenlijst passend bij de onderzoeksopzet. RCT’s worden beoordeeld met de 

Cochrane Risk of bias tool, en cohort studies met de Newcastle Ottawa Scale voor 

cohort studies.  

 

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 (upgraden). Voor een 

uitgebreide beschrijving van deze methode verwijzen wij naar het rapport 

Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk (geactualiseerde versie 2015).c  
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5 Resultaten systematisch literatuuronderzoek  
 

5.1 Resultaten zoekactie 

De zoekstrategie resulteerde in 166 referenties. Met betrekking tot indicatie 1ee 

werden op basis van titel en abstract twee vergelijkende studies [7, 8] geselecteerd 

voor het lezen van de volledige tekst. Van deze 2 artikelen werd er 1 uitgesloten [8] 

na het lezen van de volledige tekst. 

 

Er werd één vergelijkende studie [9] gevonden die betrekking heeft op indicatie 2.ff 

Tevens zijn niet-vergelijkende studies bestudeerd. Op basis van titel en abstract zijn 

22 niet-vergelijkende studies [10-31] geselecteerd voor het lezen van de volledige 

tekst. Daarnaast werden uit de referentielijsten 4 aanvullende niet-vergelijkende 

studies [32-35] geselecteerd. Van de in totaal 27 artikelen werden er 12 uitgesloten 

[13, 15, 17, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 33-35] na het lezen van de volledige tekst. 

 

De studies die zijn uitgesloten en de redenen daarvoor staan vermeld in bijlage 4. 

 

De hierna volgende PRISMA flowchart geeft het selectieproces weer. 

 

 
 

 

5.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

5.2.1 Kenmerken studie – indicatie 1: BCG-naïeve patiënten  

 

De RCT uit 2016 van Arends et al. is een internationale multicenter studie met een 

superioriteitsdesign.[7] In de studie zijn patiënten geïncludeerd met een 

intermediair of hoog risico NMIBC. Het overgrote deel van de patiënten (95%) was 

‘BCG-naïef’. Alle patiënten ondergingen vóór de behandeling met CHT of BCG 
                                                                 
ee BCG-naïeve patiënten 
ff Patiënten bij wie BCG immunotherapie niet succesvol is geweest 
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immunotherapie een TURBT, zoals aanbevolen in de richtlijn. Patiënten werden 1:1 

gerandomiseerd over behandeling met CHT en behandeling met BCG 

immunotherapie. De behandeling met CHT (intravesicaal MMC, hyperthermie door 

Synergo systeem) bestond uit een inductiebehandeling van wekelijkse 

blaasspoelingen gedurende 6 weken, gevolgd door onderhoudsbehandeling (1x per 

6 weken een blaasspoeling, in totaal 6 blaasspoelingen). De behandeling met BCG 

immunotherapie bevatte een inductiebehandeling met een wekelijkse blaasspoeling 

gedurende 6 weken, gevolgd door een onderhoudsbehandeling met een wekelijkse 

blaasspoeling gedurende 3 weken op maand 3, 6 en 12. De controlegroep werd dus 

gedurende 1 jaar behandeld, terwijl de richtlijn 1 tot 3 jaar voorschrijft.e De 

primaire uitkomstmaat was recidiefvrije overleving (RFS) bij patiënten met een 

papillair NMIBC (excl. CIS). Een definitie van RFS ontbreekt en de primaire 

uitkomstmaat is in de loop van de studie aangepast.gg 

De inclusie is voortijdig (na ruim 9 jaar) beëindigd vanwege een langzaam lopende 

inclusie van patiënten. Van de beoogde 300 patiënten zijn uiteindelijk 190 patiënten 

geïncludeerd (CHT n=92 en BCG n=98). Van deze 190 patiënten hebben 147 een 

papillair carcinoom (CHT n=71 en BCG n=76) en 43 (gelijktijdig aanwezig) CIS (CHT 

n=21 en BCG n=22). Voor de groep patiënten met een papillair NMIBC zonder CIS 

is de uitkomstmaat ‘RFS bij 24 maanden’ volgens een Kaplan-Meier analyse 

berekend. Alleen patiënten die minstens één behandelsessie hebben ondergaan 

werden meegenomen (n=142). De mediane follow-up duur van deze groep is 26 

maanden (0 tot 34 maanden). Voor de groep patiënten met CIS die minstens één 

behandelsessie hebben ondergaan (n=42) zijn alleen de resultaten op de 

uitkomstmaat ‘complete response (CR) op t=3 maanden’ gerapporteerd. In de 

studie is geen informatie gegeven over deze patiënten na deze drie maanden. Voor 

de uitkomstmaat ‘complicaties’ zijn alle patiënten (inclusief de patiënten met CIS) 

geanalyseerd die minstens één behandelsessie hebben ondergaan (n=184).  

De studie is bekostigd door Medical Enterprises (fabrikant van het Synergo 

systeem). Deze fabrikant is betrokken geweest bij de opzet en uitvoering van de 

studie en bij de dataverzameling en datamanagement. Eén van de auteurs was in 

2014 consultant voor Medical Enterprises.  

 

Bijlage 5a geeft een overzicht van de kenmerken van deze studie. 

5.2.2 Kenmerken studies – indicatie 2: Patiënten bij wie BCG immunotherapie niet 

succesvol is geweest 

 

Er is één vergelijkende studie [9] en er zijn 14 niet-vergelijkende studies [10-12, 

14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 32] gepubliceerd waarin de effectiviteit van 

CHT is onderzocht in een groep patiënten met een recidief NMIBC bij wie BCG 

immunotherapie niet succesvol is geweest. 

 

De vergelijkende studie van Di Gianfrancesco et al. uit 2020 betreft een 

retrospectieve analyse van patiënten met een BCG-refractairhh, hoog risico NMBIC 

die in aanmerking kwamen en fit genoeg waren voor een radicale cystectomie.[9] 

Patiënten die geen radicale cystectomie wilden ondergaan werd de mogelijkheid 

geboden om in fase 2 studieverband behandeld te worden met CHT (n=63) of 

electromotive drug administration (EMDA, n=44). In het artikel worden de 

resultaten zodanig weergegeven in (supplemental) tabellen, dat de resultaten voor 

                                                                 
gg Bron: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT00384891?term=NCT00384891&draw=2&rank=1 
hh Vlgs EAU richtlijn: persisteren of verschijnen van een hooggradig NMIBC/CIS tijdens adjuvante behandeling met 

BCG immunotherapie. BCG immunotherapie werd als volgt gegeven: alle patiënten ondergingen een complete 

TURBT, en zo nodig een tweede TURBT, voorafgaand aan BCG immunotherapie. BCG immunotherapie bestond uit 

inductiebehandeling 1x/wk gedurende 6 wkn, zo nodig gevolgd door een tweede inductiebehandeling, waarna 

onderhoudsbehandeling gedurende 1 tot 1,5 jaar. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT00384891?term=NCT00384891&draw=2&rank=1
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de CHT groep te onderscheiden zijn van de EMDA groep. De behandeling met CHT 

(intravesicaal MMC, hyperthermie door Synergo systeem) bestond uit een 

inductiebehandeling van wekelijkse blaasspoelingen gedurende 6 weken, gevolgd 

door onderhoudsbehandeling (1x per maand een blaasspoeling, in totaal 6 

blaasspoelingen). Bij een hooggradig recidief of progressie van ziekte ondergingen 

zij alsnog een radicale cystectomie (n=35). 

Gegevens van de CHT groep werden prospectief verzameld en vergeleken met 

retrospectief verzamelde gegevens van de radicale cystectomie groep (n=102, 

groep B). Er werden strikte in- en exclusiecriteria gehanteerd voor beide groepen. 

Patiënten met incomplete follow-up (CHT: n=5 en RC: n=6) werden geëxcludeerd. 

Baseline karakteristieken van beide groepen kwamen overeen. De primaire 

uitkomstmaat was hooggradige ziektevrije overleving (HG-DFS). Voor de CHT groep 

werd HG-DFS gedefinieerd als afwezigheid van een histologisch bewezen hooggradig 

recidief of progressie (inclusief metastasen) aan het einde van de follow-up. Een 

solitair, klein (<3 cm), laaggradig Ta NMIBC werd niet meegeteld als recidief. Voor 

de radicale cystectomie groep werd HG-DFS gedefinieerd als afwezigheid van 

histologisch / klinisch bewezen ziekteprogressie (inclusief metastasen). Bij de 

patiënten uit de CHT groep die later alsnog een radicale cystectomie ondergingen, 

en bij alle patiënten uit groep B werd pathologisch onderzoek van de blaas verricht 

en gekeken of er sprake was van een spierinvasief blaascarcinoom. Complicaties 

werden gegradeerd volgens CTCAE 5.0. De mediane follow-up duur was 59 

(SD±5,3) maanden.  

 

Van de 14 niet-vergelijkende studies, is de studie van Brummelhuis et al. uit 2021 

degene die het grootst en het meest recent is, het beste aansluit bij de P, I, O en T 

van de opgestelde PICOTs, en uitgevoerd is in Nederland.[29] Daarom worden de 

resultaten van deze studie gebruikt ter ondersteuning van de resultaten van de 

studie van Di Gianfrancesco et al., 2020.  

Het betreft een retrospectieve cohort studie onder patiënten met een intermediair of 

hoog risico NMIBC die behandeld waren middels CHT. Van de 324 met CHT 

behandelde patiënten waren er 299 met voldoende data om meegenomen te 

kunnen worden in de analyses. Van hen hadden 274 patiënten minstens 6 CHT 

behandelingen ondergaan, 234/274 (85%) waren in het verleden behandeld met 

BCG immunotherapie, en 178 werden als BCG-refractair geclassificeerd. Resultaten 

zijn voor het gehele cohort en voor de subgroep van BCG-refractaire patiënten 

gerapporteerd. De behandeling met CHT (intravesicaal MMC [bij MMC allergie: 

epirubicine], hyperthermie door Synergo systeem) bestond uit een 

inductiebehandeling van wekelijkse blaasspoelingen gedurende 6 weken, gevolgd 

door onderhoudsbehandeling (1x per 6 weken een blaasspoeling gedurende het 

eerste jaar gevolgd door een schema met lagere frequentie). De primaire 

uitkomstmaat was recidiefvrije overleving voor patiënten met een papillair NMIBC 

zonder CIS die een complete TURBT hadden ondergaan (n=68), en complete 

response voor patiënten met CIS of een papillaire tumor waarbij er sprake was van 

een incomplete TURBT (n=88 resp. 16). Verder werd het aantal patiënten met 

progressie naar spierinvasief blaascarcinoom bepaald, en de 1-, 2- en 5 jaars 

overleving. Complicaties werden gegradeerd volgens CTCAE. De mediane follow-up 

duur was 56 maanden.  

 

In bijlage 5b zijn de kenmerken en resultaten van de vergelijkende studie 

weergegeven, bijlage 5c geeft een overzicht van de kenmerken en resultaten van de 

14 niet-vergelijkende studies. 

5.3 Effecten interventie 

De effecten van de interventie en kwaliteit van de evidence zijn samengevat in 

GRADE evidence profielen in tabellen 7, 8 en 9. De beoordelingen van het risico op 
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bias staan in bijlage 6. 

5.3.1 Effectiviteit CHT vs. BCG – indicatie 1: BCG-naïeve patiënten 

Het belangrijkste doel van adjuvante behandeling bij deze indicatie is het 

voorkómen van recidieven. Daarom worden eerst de resultaten m.b.t. recidiefvrije 

overleving besproken, gevolgd door de andere uitkomsten. Voor alle uitkomsten, 

zowel de cruciale als de belangrijke, geldt dat deze zijn gebaseerd op de resultaten 

van één RCT (Arends et al., 2016).[7] 

5.3.1.1 Cruciale uitkomsten 

 

Recidiefvrije overleving (RFS)  

Het is zeer onzeker (bewijs van zeer lage kwaliteit) of CHT bij patiënten met een 

intermediair of hoog risico NMIBC niet inferieur is aan BCG immunotherapie op de 

uitkomstmaat ‘RFS’: RFS op t=2 jaar is 78,1% (95%BI 65,2-86,7%) in de CHT 

groep versus 64,8% (95%BI 52,2-74,9%) in de BCG groep.ii Er worden geen 

absolute aantallen genoemd en er is geen relatieve maat (HR of RR) met 95%BI 

gerapporteerd waardoor het niet mogelijk is te beoordelen of de non-

inferioriteitsgrens (HR<1,43 voor de kans op het ontwikkelen van recidieven) 

doorkruist wordt. De kwaliteit van het bewijs is als zeer laag beoordeeld, met name 

vanwege het voortijdig staken van de studie en de suboptimale behandeling in een 

deel van de BCG-groep (‘risico op vertekening’). Daarnaast zijn de patiënten met 

CIS niet meegenomen in de analyse, en zijn de gerapporteerde resultaten op t=2 

jaar niet zonder meer te extrapoleren naar 3 jaar (‘indirect bewijs’). 

 

Ook is het zeer onzeker (bewijs van zeer lage kwaliteit) of CHT niet inferieur is aan 

BCG immunotherapie op de uitkomstmaat ‘RFS’ bij de subgroep van patiënten met 

een papillair NMIBC zonder CIS, omdat voor deze subgroep dezelfde overwegingen 

gelden als voor de hele groep. Bovendien ontbreekt randomisatie in de subgroep 

van patiënten met een papillair NMIBC zonder CIS wat tot (extra) vertekening van 

de resultaten in deze subgroep kan hebben geleid.  

 

Alle complicaties 

Behandeling met CHT is niet inferieur aanjj (hoge kwaliteit bewijs) BCG 

immunotherapie daar waar het complicaties (CTCAE graad 1-5) betreft, aangezien 

de non-inferioriteitsgrens (RR<1,25) niet wordt doorkruist: RR=1,17 (95%BI 1,14-

1,20).  

 

Ernstige complicaties  

Er is waarschijnlijk (bewijs van redelijke kwaliteit) geen sprake van non-inferioriteit 

van CHT t.o.v. BCG immunotherapie voor wat betreft ernstige complicaties (CTCAE 

graad 3-5), aangezien de non-inferioriteitsgrens (RR<1,25) wordt doorkruist: 

RR=1,56 (95%BI 0,42-5,80). De kwaliteit van het bewijs is als redelijk beoordeeld, 

vanwege het zeer kleine aantal events (‘onnauwkeurigheid’). 

 

Behoud van de blaas 

In de publicatie zijn geen gegevens opgenomen over (noodzaak tot) radicale 

cystectomie. Het effect van CHT t.o.v. BCG immunotherapie bij patiënten met een 

intermediair of hoog risico NMIBC op de kans om de blaas te kunnen behouden is 

daarom onbekend. 

                                                                 
ii Dit zijn de resultaten van de ‘intention-to-treat’ (ITT) analyse. De ‘per protocol’ (PP) analyse toonde een RFS op 

t=2 jaar van 81,8% [95%BI 69-90%] in de CHT-groep versus 65% [95%BI 52-75%] in de BCG-groep.  
jj Oftewel, CHT leidt niet tot onacceptabel meer complicaties dan BCG immunotherapie. 
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5.3.1.2 Belangrijke uitkomsten 

 

Kwaliteit van leven 

Gegevens m.b.t. kwaliteit van leven zijn niet gerapporteerd. Het effect van 

behandeling met CHT t.o.v. BCG immunotherapie bij patiënten met een intermediair 

of hoog risico NMIBC op de kwaliteit van leven is daarom onbekend. 

 

Progressie naar spierinvasief blaascarcinoom 

Het is zeer onzeker (bewijs van zeer lage kwaliteit) of CHT bij patiënten met een 

intermediair of hoog risico NMIBC niet inferieur is aan BCG immunotherapie voor 

wat betreft de kans op progressie naar een spierinvasief blaascarcinoom: aan het 

einde van de follow-up periode was er bij 0/68 (0%) in de CHT groep versus 1/74 

(1,4%) in de BCG groep sprake van progressie, verschil -1,4% (95%BI -5,1-2,4). 

De kwaliteit van het bewijs is als zeer laag beoordeeld, met name vanwege het 

voortijdig staken van de studie en de mogelijk suboptimale behandeling in een deel 

van de BCG-groep (‘risico op vertekening’). Daarnaast zijn de patiënten met CIS 

niet meegenomen in de analyse, en zijn de gerapporteerde resultaten op t=2 jaar 

niet zonder meer te extrapoleren naar 3 jaar (‘indirect bewijs’). Ten slotte is het 

aantal events zeer klein (‘onnauwkeurigheid’). Om deze laatste reden wordt hier 

geen relatief risico maar een risicoverschil gegeven. 

 

Ook is het zeer onzeker (bewijs van zeer lage kwaliteit) of CHT niet inferieur is aan 

BCG immunotherapie voor wat betreft de kans op progressie naar een spierinvasief 

blaascarcinoom bij de subgroep van patiënten met een papillair NMIBC zonder CIS, 

omdat voor deze subgroep dezelfde overwegingen gelden als voor de hele groep. 

Bovendien ontbreekt randomisatie in de subgroep van patiënten met een papillair 

NMIBC zonder CIS wat tot (extra) vertekening van de resultaten in deze subgroep 

kan hebben geleid. 

 

Overleving 

In de publicatie zijn geen gegevens opgenomen over overleving. Het effect van 

behandeling met CHT t.o.v. BCG immunotherapie op de overleving van patiënten 

met een intermediair of hoog risico NMIBC is daarom onbekend.
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Tabel 7. GRADE evidence tabel – indicatie 1 

 

Beoordeling van kwaliteit Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit 

van 

bewijs 

Importantie 
Aantal 

studies 

Studie-

opzet 

Risico op 

vertekening 

Inconsi-

stentie 

Indirect 

bewijs 

Onnauw-

keurigheid 

Andere 

factoren 
CHT BCG 

Relatief  

(95% 

BI) 

Absoluut 

(95% BI) 

Recidiefvrije overleving (follow-up: mediaan 25,6 maanden; vastgesteld met: cystoscopie, urine cytologie, biopten op indicatie) 

1  gerandomi-

seerde 

trials   

erns tig a niet erns tig  zeer erns tig b niet erns tig c  niet 

gevonden  

24  mnd na s tart van de behandeling was  volgens 

Kaplan-Meier analyses 78,1% (95%BI 65,2–86,7%) 

van de patiënten in de C HT-groep recidiefvrij vs . 64,8% 

(95%BI 52,2-74,9%) in de controlegroep (BC G). 

A bsolute aantallen en relatieve effectmaat zijn niet 

gerapporteerd. 

⨁◯◯◯ 

ZEER 

LA AG  

C RUCIAAL  

Complicaties (alle: CTCAE graad 1-5) (follow-up: mediaan 25,6 maanden) 

1  gerandomi-

seerde 

trials   

niet erns tig d niet erns tig  niet erns tig e niet erns tig niet 

gevonden  

1431/1540 

(92,9%)  

1525/1923 

(79,3%)  

RR 1,17 

(1 ,14  tot 

1 ,20)  

135 meer per 

1.000 

(van 111 meer 

tot 159 meer)  

⨁⨁⨁⨁ 

HO OG 

C RUCIAAL  

Complicaties (ernstig: CTCAE graad 3-5) (follow-up: mediaan 25,6 maanden) 

1  gerandomi-

seerde 

trials   

niet erns tig d niet erns tig  niet erns tig e erns tig f niet 

gevonden  

5/1540 

(0 ,3%)  

4/1923 

(0 ,2%)  

RR 1,56 

(0 ,52  tot 

5 ,80)  

1 meer per 

1.000 

(van 1  minder 

tot 10  meer)  

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

C RUCIAAL  

Behoud van de blaas - niet gemeten 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  C RUCIAAL  

Kwaliteit van leven - niet gemeten 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  BELANGRIJK  

Progressie naar spierinvasief  blaascarcinoom (MIBC) (follow-up: mediaan 25,6 maanden) 
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Beoordeling van kwaliteit Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit 

van 

bewijs 

Importantie 
Aantal 

studies 

Studie-

opzet 

Risico op 

vertekening 

Inconsi-

stentie 

Indirect 

bewijs 

Onnauw-

keurigheid 

Andere 

factoren 
CHT BCG 

Relatief 

(95% 

BI) 

Absoluut 

(95% BI) 

1  gerandomi-

seerde 

trials  

ernstig a niet ernstig  zeer ernstig b ernstig f niet 

gevonden  

0/68 

(0,0%)  

1/74 

(1,4%)  

 

Risicoverschil  

-1,4%  

(5,1 tot 2,4) 

⨁◯◯◯ 

ZEER 

LAAG  

BELANGRIJK  

Overleving - niet gemeten 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  BELANGRIJK  

 
BI: Betrouwbaarheidsinterval; RR: Relatief risico 

 

a. De studie is voortijdig gestopt vanwege langzame inclusie van patiënten, en is daarmee 'underpowered'. De controlegroep werd met BCG immunotherapie 
behandeld met een onderhoudsbehandeling gedurende 1 jaar, terwijl de richtlijn 1 tot 3 jaar voorschrijft, waardoor een deel van de controlegroep suboptimaal 
behandeld is. De studie is financieel ondersteund door de industrie die ook betrokken was bij de opzet en uitvoering van de studie en het verzamelen en beheer 
van de data. Met name vanwege het voortijdig staken van de studie en de suboptimale behandeling in een deel van de controlegroep is downgraden met 1 niveau 
nodig.  
b. De studie heeft zowel patiënten met een NMIBC zonder CIS als patiënten met (gelijktijdig) CIS geïncludeerd, maar de patiënten met CIS (dit zijn de patiënten 
met de minst gunstige prognose) zijn niet meegenomen in de analyses m.b.t. RFS en de kans op progressie naar spierinvasief blaascarcinoom. Mogelijk hebben 
CHT en BCG immunotherapie niet hetzelfde effect bij patiënten met CIS als bij patiënten zonder CIS (zie ook beschrijving van de studie van Tan et al., 2019, in 
bijlage 5c). Daarom kunnen de gerapporteerde resultaten niet zonder meer geëxtrapoleerd worden naar de gehele populatie met intermediair of hoog risico 
NMIBC. Daarnaast is de gewenste follow-up duur 3 jaar. De hier gepresenteerde resultaten zijn niet zonder meer te extrapoleren naar 3 jaar. Downgraden met 2 
niveaus is daarom nodig. 
c. Omdat bij ‘risico op vertekening’ al voor het voortijdig stoppen van de studie is gedowngraded, is opnieuw downgraden voor het (te) kleine aantal patiënten niet 
nodig.  
d. Voor deze uitkomstmaat geven de onder voetnoot a genoemde factoren geen risico op vertekening. Downgraden is daarom niet nodig.  
e. De gewenste follow-up duur is 3 jaar. De hier gepresenteerde resultaten betreffen met name complicaties die tijdens of kort na de behandeling zijn opgetreden. 
Aangezien de verwachting is dat de meeste complicaties in deze periode optreden, zijn de resultaten na een mediane follow-up duur van 25,6 maanden naar 
verwachting niet anders dan na 3 jaar. Daarnaast is de wenselijke effectmaat voor deze uitkomstmaat het aantal complicaties gedeeld door het aantal patiënten of 
patiënt-jaren. In deze studie is het totale aantal complicaties gedeeld het totale aantal behandelingen. De verwachting is dat hierdoor geen vertekening van het 
relatieve effect is opgetreden. Daarom is downgraden niet nodig.  
f. Het aantal events is zeer klein, waardoor de effectschatting instabiel is. Downgraden met 1 niveau is daarom nodig.
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5.3.2 Effectiviteit CHT vs. radicale cystectomie – indicatie 2: Patiënten bij wie BCG 

immunotherapie niet succesvol is geweest 

Het belangrijkste doel van CHT bij deze indicatie is het voorkómen van een radicale 

cystectomie, oftewel het behouden van de eigen blaas. Daarom worden eerst de 

resultaten m.b.t. blaasbehoud besproken, gevolgd door de andere uitkomsten. Voor 

alle uitkomsten, zowel de cruciale als de belangrijke, geldt dat deze gebaseerd zijn 

op de resultaten van één vergelijkende studie (Di Gianfrancesco et al., 2020).[9] 

Behalve voor complicaties, betreffen de gepresenteerde resultaten de uitkomsten 

aan het eind van de follow-up periode (mediaan 59 maanden). De resultaten van de 

niet-vergelijkende studie van Brummelhuis et al., 2021, worden waar mogelijk 

gebruikt ter ondersteuning.[29] 

 

De in deze paragraaf 5.3.2 besproken uitkomsten betreffen de gehele 

patiëntengroep. In paragraaf 5.3.3 gaan we in op de resultaten van de subgroep 

van patiënten met een intermediair of hoog risico NMIBC zonder CIS.  

5.3.2.1 Cruciale uitkomsten 

 

Behoud van de blaas 

Het toevoegen van CHT aan de stepped-care behandeling van patiënten met een 

intermediair of hoog risico NMIBC bij wie BCG immunotherapie niet succesvol is 

geweest leidt mogelijk (bewijs van lage kwaliteit) tot behoud van de blaas bij een 

klinisch relevant deel van de patiënten in de CHT groep: 28/63 (44%). Logischerwijs 

was er bij 0/102 (0%) patiënten in de radicale cystectomie groep sprake van 

blaasbehoud, leidend tot een verschil van 44% (95%BI 32-57%). Dit percentage is 

waarschijnlijk een onderschatting van het werkelijke percentage patiënten dat de 

eigen blaas kan behouden, aangezien de effectschatting gebaseerd is op een studie 

waarin alleen patiënten met een BCG-refractair, hoog risico NMIBC zijn 

meegenomen. Het is aannemelijk dat de uitkomsten op blaasbehoud gunstiger zijn 

voor de gehele groep van patiënten met een intermediair of hoog risico NMIBC bij 

wie BCG immunotherapie niet succesvol is geweest (d.w.z. zowel BCG falen [incl. 

BCG-refractair] als BCG intolerantie), aangezien deze groep patiënten bevat met 

een gunstigere prognose. De kwaliteit van het bewijs is als laag beoordeeld 

vanwege het observationele karakter van de studie. Er zijn geen redenen voor up- 

of downgraden. 

 

Brummelhuis rapporteert voor het gehele cohort (alle patiënten met een 

intermediair of hoog risico NMIBC die behandeld worden middels CHT, zowel met als 

zonder BCG immunotherapie in de voorgeschiedenis) dat 80/274 (29%) patiënten 

een radicale cystectomie ondergingen gedurende een mediane follow-up van 56 

maanden. Oftewel, 71% van de patiënten kon zijn/haar eigen blaas behouden. 

Tevens wordt een 5-jaars blaasbehoud o.b.v. een Kaplan-Meier analyse van 61% 

gerapporteerd. Deze gegevens ondersteunen de bevinding dat CHT resulteert in 

behoud van de eigen blaas bij een klinisch relevant deel van de patiënten.  

 

Recidieven 

Er is bij deze indicatie mogelijk (bewijs van lage kwaliteit) geen sprake van non-

inferioriteit van CHT t.o.v. een radicale cystectomie voor wat betreft de kans op het 

ontwikkelen van recidieven, aangezien de non-inferioriteitsgrens (RR<1,43kk) wordt 

overschreden: 35/63 (56%) patiënten in de CHT groep versus 25/102 (25%) in de 

                                                                 

kk Hoewel HR en RR niet exact hetzelfde zijn, wordt door ons in dit standpunt voor beide maten dezelfde non-

inferioriteitsgrens gehanteerd, aangezien dit het meest passende alternatief is. 
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radicale cystectomie groep ontwikkelden een hooggradig recidief, RR=2,27 (95%BI 

1,51-3,40). De kwaliteit van het bewijs is als laag beoordeeld vanwege het 

observationele karakter van de studie. Er zijn geen redenen voor up- of 

downgraden. 

 

In de publicatie van Brummelhuis wordt niet het gehele cohort van patiënten met 

een intermediair of hoog risico NMIBC meegenomen in de recidiefvrije overleving 

analyse. De resultaten bij patiënten met een papillair NMIBC zonder CIS worden in 

paragraaf 5.3.3.1 beschreven. 

 

Complicaties 

Het effect van CHT versus een radicale cystectomie op complicaties (CTCAE graad 

3-5) is zeer onzeker (bewijs van zeer lage kwaliteit): RR=0,65 (95%BI 0,22-1,86). 

Het werkelijke relatieve risico ligt waarschijnlijk lager (ten gunste van CHT), 

aangezien voor de CHT groep de gegevens m.b.t. complicaties prospectief zijn 

verzameld, terwijl voor de radicale cystectomie groep de gegevens retrospectief zijn 

verzameld. Dit kan geleid hebben tot een onderschatting van het aantal graad 3-5 

complicaties in de radicale cystectomie groep. Van alle patiënten (n=163) die een 

radicale cystectomie ondergingen (inclusief de patiënten die in eerste instantie met 

CHT of EMDA behandeld werden maar vanwege een recidief in een later stadium 

alsnog een radicale cystectomie ondergingen) overleden 3 (1,8%) patiënten in de 

eerste 90 dagen na de operatie. Zes van de 63 (9,5%) patiënten in de CHT groep 

staakten de behandeling vanwege bijwerkingen. De kwaliteit van het bewijs is als 

zeer laag beoordeeld vanwege het observationele karakter van de studie en omdat 

de MCID (RR<0,75) doorkruist wordt (’onnauwkeurigheid’).  

 

In de publicatie van Brummelhuis wordt gerapporteerd dat 30/299 (10%) patiënten 

die behandeld werden met CHT een graad 3 complicatie ervaarden, en dat 34/299 

(11%) de behandeling staakten vanwege complicaties. Deze gegevens 

ondersteunen bovengenoemde percentages. 

Voor wat betreft de complicaties na een radicale cystectomie worden een 90-dagen 

mortaliteit van 2,3-9% en peroperatieve morbiditeit tot 60% genoemd (op basis van 

andere gevonden studies). Ook worden late complicaties, zoals nierfalen, 

beschreven. Ten slotte wordt genoemd dat de fysieke en sociale kwaliteit van leven 

significant afneemt na een radicale cystectomie. Dit beeld qua mortaliteit en 

morbiditeit is ongunstiger dan het beeld dat de resultaten van de studie van Di 

Gianfrancesco geven. 

5.3.2.2 Belangrijke uitkomsten 

 

Kwaliteit van leven 

Kwaliteit van leven werd zowel in de vergelijkende studie van Di Gianfrancesco als 

in het artikel van Brummelhuis niet gerapporteerd. Een positief effect van CHT t.o.v. 

een radicale cystectomie op de kwaliteit van leven van patiënten met een 

intermediair of hoog risico NMIBC bij wie BCG immunotherapie niet succesvol is 

geweest, kan daarom niet onderbouwd worden op basis van deze studies. 

 

Progressie naar spierinvasief blaascarcinoom 

Er is bij deze indicatie mogelijk (bewijs van lage kwaliteit) geen sprake van non-

inferioriteit van CHT t.o.v. een radicale cystectomie voor wat betreft de kans op 

progressie naar een spierinvasief blaascarcinoom, aangezien de non-

inferioriteitsgrens (RR<1,25) wordt overschreden: 16/35 (45,7%) patiënten in de 

CHT groep die uiteindelijk een radicale cystectomie ondergingen versus 2/102 (2%) 

in de radicale cystectomie groep hadden bij pathologisch onderzoek van de blaas 

een spierinvasief blaascarcinoom, RR 23,0 (95%BI 5,6-96,0), verschil 44% (95%BI 
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27-60%). De kwaliteit van het bewijs is als laag beoordeeld vanwege het 

observationele karakter van de studie. Er zijn geen redenen voor up- of 

downgraden. 

 

Brummelhuis rapporteert progressie naar een spierinvasief blaascarcinoom bij 

21/178 (12%) patiënten met een intermediair of hoog risico, BCG-refractair NMIBC 

die middels CHT behandeld werden, gedurende een mediane follow-up periode van 

56 maanden. Van de 80 patiënten die gedurende follow-up een radicale cystectomie 

ondergingen bleek er bij 15 (19%) sprake van een spierinvasief blaascarcinoom. 

Deze getallen lijken gunstiger dan bovengenoemde percentages. Dit is (deels) te 

verklaren doordat in de studie van Di Gianfranceso alleen patiënten met een hoog 

risico NMIBC zijn meegenomen, terwijl Brummelhuis patiënten met een intermediair 

en hoog risico NMIBC heeft geïncludeerd. Een groter deel van de patiënten met een 

intermediair risico NMIBC zal vrij blijven van progressie naar een spierinvasief 

blaascarcinoom. 

 

Overleving 

Er is bij deze indicatie mogelijk (bewijs van lage kwaliteit) geen sprake van non-

inferioriteit van CHT t.o.v. een radicale cystectomie op de overleving, aangezien de 

non-inferioriteitsgrens (5% verlies in overleving) wordt doorkruist: 58/63 (92,1%) 

in de CHT groep versus 92/102 (90,2%) in de radicale cystectomie groep zijn nog in 

leven aan het einde van de follow-up periode, verschil 1,9% (95%BI  

-7,0-10%). De kwaliteit van het bewijs is als laag beoordeeld vanwege het 

observationele karakter van de studie. Er zijn geen redenen voor up- of 

downgraden. 

 

In het artikel van Brummelhuis wordt een 5-jaars overleving van 71%, 

gerapporteerd onder patiënten met een intermediair of hoog risico NMIBC die 

refractair zijn voor BCG immunotherapie en behandeld worden middels CHT. Bij de 

80 patiënten die gedurende follow-up een radicale cystectomie ondergingen was er 

eveneens een 5-jaars overleving van 71%. In de discussie van het artikel worden 

deze getallen indirect vergeleken met data uit de Nederlandse Kanker Registratie 

(periode 2011-2016). Volgens deze data is de 5-jaars overleving van NMIBC 

patiënten die behandeld werden middels een radicale cystectomie 74%. Deze 

gegevens ondersteunen de bevinding dat de 5-jaars overleving na CHT en een 

radicale cystectomie niet ver uit elkaar liggen. 

5.3.3 Effectiviteit CHT vs. radicale cystectomie – indicatie 2: Patiënten bij wie BCG 

immunotherapie niet succesvol is geweest zonder CIS 

 

Nadere bestudering van de resultaten laat zien dat hooggradige recidieven, 

progressie naar spierinvasief blaascarcinoom en overlijden met name optreden bij 

patiënten die (gelijktijdig) CIS hebben. Daarom worden hieronder de resultaten 

beschreven van CHT versus een radicale cystectomie bij patiënten met een hoog 

risico papillair NMIBC zonder CIS voor de uitkomsten blaasbehoud, recidieven, 

progressie naar spierinvasief blaascarcinoom en overleving. 

5.3.3.1 Cruciale uitkomsten 

 

Behoud van de blaas 

Het toevoegen van CHT aan de stepped-care behandeling van patiënten met een 

intermediair of hoog risico NMIBC zonder CIS bij wie BCG immunotherapie niet 

succesvol is geweest leidt waarschijnlijk (bewijs van redelijke kwaliteit) tot behoud 

van de blaas bij een klinisch relevant deel van de patiënten in de CHT groep: 26/40 

(65%). Logischerwijs was er bij 0/64 (0%) patiënten in de radicale cystectomie 
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groep sprake van blaasbehoud, leidend tot een verschil van 65% (95%BI 50-80%). 

Ook hier geldt dat dit percentage waarschijnlijk een onderschatting is van het 

werkelijke percentage patiënten dat de eigen blaas kan behouden, zie paragraaf 

5.3.2.1. Bij patiënten met CIS was er bij slechts 2/23 (8,7%) sprake van 

blaasbehoud. De kwaliteit van het bewijs is als redelijk beoordeeld vanwege het 

grote effect (de ondergrens van het 95%BI is meer dan 2x hoger dan de MCID van 

20%) waardoor upgraden aangewezen is. 

 

Recidieven 

Er is bij patiënten zonder CIS mogelijk (bewijs van lage kwaliteit) geen sprake van 

non-inferioriteit van CHT t.o.v. een radicale cystectomie voor wat betreft de kans op 

het ontwikkelen van recidieven of ziekteprogressie, aangezien de non-

inferioriteitsgrens (RR<1,43) wordt doorkruist: 14/40 (35%) patiënten in de CHT 

groep versus 10/64 (16%) in de radicale cystectomie groep ontwikkelden een 

hooggradig recidief, RR=2,24 (95%BI 1,10-4,55). Van de 23 patiënten met CIS 

ontwikkelden 21 (91%) een hooggradig recidief. De kwaliteit van het bewijs is als 

laag beoordeeld vanwege het observationele karakter van de studie. Er zijn geen 

redenen voor up- of downgraden. 

 

Brummelhuis rapporteert een 5-jaars recidiefvrije overleving van 32% (Kaplan-

Meier analyse) onder patiënten met een BCG-refractair, papillair NMIBC. Het 

percentage patiënten met een recidief is daarmee in deze studie hoger dan het 

bovengenoemde percentage. Dit is met name te verklaren doordat verschillende 

definities voor een recidief werden gehanteerd in beide studies: zowel hoog- als 

laaggradige recidieven in de studie van Brummelhuis versus alleen hooggradige 

recidieven in de studie van Di Gianfrancesco. 

5.3.3.2 Belangrijke uitkomsten 

 

Progressie naar spierinvasief blaascarcinoom 

Het is zeer onzeker (bewijs van zeer lage kwaliteit) of CHT bij patiënten zonder CIS 

niet inferieur is aan een radicale cystectomie voor wat betreft de kans op progressie 

naar een spierinvasief blaascarcinoom: 1/14 (7,1%) patiënten in de CHT groep die 

uiteindelijk een radicale cystectomie ondergingen versus 0/64 (0%) in de radicale 

cystectomie groep hadden bij pathologisch onderzoek van de blaas een spierinvasief 

blaascarcinoom, verschil 7,1% (95%BI -8,2-22%). Van de 21 patiënten met CIS die 

uiteindelijk een radicale cystectomie ondergingen bleek er bij 15 patiënten sprake 

van een spierinvasief blaascarcinoom (71%). De kwaliteit van het bewijs is als zeer 

laag beoordeeld vanwege het observationele karakter van de studie en het zeer 

kleine aantal events (‘onnauwkeurigheid’). Om deze laatste reden wordt hier geen 

relatief risico maar een risicoverschil gegeven. 

 

Overleving 

Er is bij patiënten zonder CIS mogelijk (bewijs van lage kwaliteit) geen sprake van 

non-inferioriteit van CHT t.o.v. een radicale cystectomie op de overleving, aangezien 

de non-inferioriteitsgrens (5% verlies in overleving) wordt doorkruist: 39/40 

(97,5%) in de CHT groep versus 63/64 (98,4%) in de radicale cystectomie groep 

zijn nog in leven aan het einde van de follow-up periode, verschil -0,94% (95%BI  

-6,7-4,8%). De ene patiënt in de CHT groep die overleed, overleed niet als gevolg 

van het blaascarcinoom (de kankerspecifieke overleving was 100% in deze groep). 

De patiënt in de radicale cystectomie groep die overleed, overleed wel als gevolg 

van het blaascarcinoom. Van de patiënten met CIS was de overleving 19/23 (83%). 

Twee van hen overleden als gevolg van het blaascarcinoom. De kwaliteit van het 

bewijs is als laag beoordeeld vanwege het observationele karakter van de studie. Er 

zijn geen redenen voor up- of downgraden. 
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Tabel 8. GRADE evidence tabel – indicatie 2: alle patiënten 

 

Beoordeling van kwaliteit  Aantal patiënten Effect Kwaliteit 

van 

bewijs 

 

Importantie 

 Aantal 

studies 

Studie-

opzet 

Risico op 

vertekening 

Inconsi-

stentie 

Indirect 

bewijs 

Onnauw-

keurigheid 

Andere 

factoren 
CHT RC 

Relatief  

(95% BI) 

Risicoverschil 

(95% BI) 

Behoud van de blaas (follow-up: mediaan 59 maanden) 

1  observatio-

nele s tudies  

niet erns tig a niet 

erns tig  

niet erns tig b  niet erns tig  niet 

gevonden  

28/63 

(44,4%)  

0/102 

(0 ,0%)  

 

44%  

(32 tot 57) 

⨁⨁◯◯ 

LA AG  

C RUCIAAL  

Recidieven (follow-up: mediaan 59 maanden; vastgesteld met: cystoscopie, biopten op indicatie (beide alleen in CHT groep), urine cytologie) 

1  observatio-

nele s tudies  

niet erns tig a niet 

erns tig  

niet erns tig b  niet erns tig c niet 

gevonden  

35#/63 

(55,6%)  

 

#aantal 

pten met 

rec idief d 

25#/102 

(24 ,5%)  

 

#aantal 

pten met 

rec idief d 

RR 2,27 

(1 ,51  tot 

3 ,40)  

 

 

⨁⨁◯◯ 

LA AG  

C RUCIAAL  

Complicaties (graad 3-5) (follow-up: 90 dagen; vastgesteld met: CTCAE) 

1  observatio-

nele s tudies  

niet erns tig e niet 

erns tig  

niet erns tig b  erns tig f niet 

gevonden  

4/63 

(6 ,3%)  

16/163 g 

(9 ,8%)  

RR 0,65 

(0 ,22  tot 

1 ,86)  

 

⨁◯◯◯ 

ZEER LAAG  

C RUCIAAL  

Kwaliteit van leven - niet gemeten 

-  - - - - - - - -  BELANGRIJK  

Progressie naar spierinvasief  blaascarcinoom (MIBC) (follow-up: mediaan 59 maanden) 

1  observatio-

nele s tudies  

niet erns tig a  niet 

erns tig  

niet erns tig b  niet erns tig c niet 

gevonden  

16/35 

(45,7%)  

2/102 

(2 ,0%)  

RR 23,0 

(5 ,6  tot 96 ,0)  

44% 

(27 tot 60)  

⨁⨁◯◯ 

LA AG  

BELANGRIJK  

Overleving (follow-up: mediaan 59 maanden) 

1  observatio-

nele s tudies  

niet erns tig a  niet 

erns tig  

niet erns tig b  niet erns tig h niet 

gevonden  

58/63 

(92,1%)  

92/102 

(90 ,2%)  

 

1,9% 

(-7 ,0  tot 10) 

⨁⨁◯◯ 

LA AG 

BELANGRIJK  

 
BI: Betrouwbaarheidsinterval; RR: Relatief ris ico 

 

a. Hoewel patiënten en controles niet gematcht zijn en er geen correctie voor confounders heeft plaatsgevonden, is downgraden niet nodig, omdat strikte in- en 
exclusiecriteria gehanteerd werden en de baseline karakteristieken voor beide groepen gelijk waren. 
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b. In de studie zijn alleen patiënten met een BCG-refractair, hoog risico NMIBC geïncludeerd, terwijl het bij deze beoordeling om zowel patiënten met een 
intermediair als patiënten met een hoog risico NMIBC gaat, bij wie BCG immunotherapie niet succesvol (d.w.z. BCG falen [incl. BCG-refractair] of BCG intolerantie) 
is geweest. Er is geen reden om aan te nemen dat de (relatieve) effecten ongunstiger zijn voor de gehele groep van patiënten met een intermediair of hoog risico 
NMIBC bij wie BCG immunotherapie niet succesvol is geweest. Daarom is downgraden niet nodig.  
c. Zowel de puntschatter als het 95% betrouwbaarheidsinterval liggen rechts van de non-inferioriteitsgrens (d.w.z. aan de ongunstige kant). Daarom wordt non-
inferioriteit niet bevestigd. Extra downgraden voor het doorkruisen van de grens is niet nodig. 
d. Voor CHT groep gedefinieerd als: aanwezigheid van een histologisch bewezen hooggradig recidief of progressie (inclusief metastasen) aan het einde van de 
follow-up. Een solitair, klein (<3 cm), laaggradig Ta NMIBC wordt niet meegeteld als recidief. Voor radicale cystectomie groep gedefinieerd als: aanwezigheid van 
histologisch/klinisch bewezen ziekteprogressie (inclusief metastasen). 
e. Voor de CHT groep zijn gegevens over complicaties prospectief verzameld, terwijl voor de radicale cystectomie groep deze gegevens retrospectief zijn 
verzameld. Dit kan geresulteerd hebben in een onderschatting van het aantal graad 3-5 complicaties in de radicale cystectomie groep. Het hier gerapporteerde 
effect van CHT vs. een radicale cystectomie op complicaties zal daarmee een onderschatting zijn. Downgraden is daarom niet nodig. 
f. De bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval doorkruist de MCID. Downgraden met 1 niveau is daarom nodig. 
g. In deze effectschatting zijn ook de patiënten meegenomen die in eerste instantie m.b.v. CHT of EMDA behandeld werden maar vanwege een recidief in een later 
stadium alsnog een radicale cystectomie ondergingen. 
h. De ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval doorkruist de non-inferioriteitsgrens. Daarom wordt non-inferioriteit niet bevestigd. Extra downgraden 
voor het doorkruisen van de grens is niet nodig.  
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Tabel 9. GRADE evidence tabel – indicatie 2: patiënten zonder CIS 

 

Beoordeling van kwaliteit  Aantal patiënten Effect Kwaliteit 

van 

bewijs 

 

Importantie 

 Aantal 

studies 

Studie-

opzet 

Risico op 

vertekening 

Inconsi-

stentie 

Indirect 

bewijs 

Onnauw-

keurigheid 

Andere 

factoren 
CHT RC 

Relatief  

(95% BI) 

Risicoverschil 

(95% BI) 

Behoud van de blaas (follow-up: mediaan 59 maanden) 

1  observatio-

nele s tudies 

niet erns tig a niet 

erns tig  

niet 

erns tig b 

niet erns tig  groot effec t c 26/40 

(65,0%)  

0/64 

(0 ,0%)  

 

65% 

(50  tot 80)  

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK  

C RUCIAAL  

Recidieven (follow-up: mediaan 59 maanden; vastgesteld met: cystoscopie, biopten op indicatie (beide alleen in CHT groep), urine cytologie) 

1  observatio-

nele s tudies 

niet erns tig a  niet 

erns tig  

niet 

erns tig b  

niet erns tig d niet gevonden  14#/40 

(35,0%) 

#aantal 

pten met 

rec idief e 

10#/64 

(15 ,6%)  

#aantal 

pten met 

rec idief e 

RR 2,24 

(1 ,10  tot 

4 ,55) 

 

⨁⨁◯◯ 

LA AG 

C RUCIAAL  

Progressie naar spierinvasief  blaascarcinoom (MIBC) (follow-up: mediaan 59 maanden) 

1  observatio-

nele s tudies 

niet erns tig a niet 

erns tig  

niet 

erns tig b  

erns tig f niet gevonden  1/14 

(7 ,1%)  

0/64 

(0 ,0%)  

 

7,1% 

(-8 ,2  tot 22) 

⨁◯◯◯ 

ZEER LAAG  

BELANGRIJK  

Overleving (follow-up: mediaan 59 maanden) 

1  observatio-

nele s tudies 

niet erns tig a niet 

erns tig  

niet 

erns tig b  

niet erns tig g niet gevonden  39/40 

(97,5%)  

63/64 

(98 ,4%)  

 

-0,94% 

(-6 ,7  tot 4 ,8) 

⨁⨁◯◯ 

LA AG 

BELANGRIJK  

 
BI: Betrouwbaarheidsinterval; RR: Relatief ris ico 

 

a. Hoewel patiënten en controles niet gematcht zijn en er geen correctie voor confounders heeft plaatsgevonden, is downgraden niet nodig, omdat in- en 
exclusiecriteria en de baseline karakteristieken voor beide groepen gelijk waren. 
b. In de studie zijn alleen patiënten met een BCG-refractair, hoog risico NMIBC geïncludeerd, terwijl het bij deze beoordeling om zowel patiënten met een 
intermediair als patiënten met een hoog risico NMIBC gaat, bij wie BCG immunotherapie niet succesvol (d.w.z. BCG falen [incl. BCG-refractair] of BCG intolerantie) 
is geweest. Er is geen reden om aan te nemen dat de (relatieve) effecten ongunstiger zijn voor de gehele groep van patiënten met een intermediair of hoog risico 
NMIBC bij wie BCG immunotherapie niet succesvol is geweest. Daarom is downgraden niet nodig. 
c. Omdat de ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval meer dan 2 keer hoger is dan de MCID, is upgraden met 1 niveau aangewezen. 
d. Zowel de puntschatter als een deel van het 95% betrouwbaarheidsinterval liggen rechts van de non-inferioriteitsgrens (d.w.z. aan de ongunstige kant). Daarom 
wordt non-inferioriteit niet bevestigd. Extra downgraden voor het doorkruisen van de grens is niet nodig. 
e. Voor CHT groep gedefinieerd als: aanwezigheid van een histologisch bewezen hooggradig recidief of progressie (inclusief metastasen) aan het einde van de 
follow-up. Een solitair, klein (<3 cm), laaggradig Ta NMIBC wordt niet meegeteld als recidief. Voor radicale cystectomie groep gedefinieerd als: aanwezigheid van 
histologisch/klinisch bewezen ziekteprogressie (inclusief metastasen).  
f. Het aantal events is zeer klein in beide groepen, waardoor de effectschatting instabiel is. Downgraden met 1 niveau is daarom nodig 
g. De ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval doorkruist de non-inferioriteitsgrens. Daarom wordt non-inferioriteit niet bevestigd. Extra downgraden 
voor het doorkruisen van de grens is niet nodig.  
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6 Vaststellen eindbeoordeling ‘stand wetenschap en praktijk’ 
 

6.1 Bespreking relevante aspecten 

 

6.1.1 Positionering en claim 

BCG immunotherapie vormt een belangrijk onderdeel van de behandeling van een 

NMIBC. Het geldt als de standaard adjuvante behandeling bij patiënten met een 

hoog risico NMIBC nadat zij een TURBT hebben ondergaan. Bij een intermediair 

risico NMIBC wordt veelal gestart met een cyclus (koude) chemotherapie. Indien 

deze behandeling faalt dan wordt meestal overgegaan op BCG immunotherapie.  

BCG immunotherapie kent forse bijwerkingen, en is niet altijd beschikbaar of 

mogelijk. Bovendien kan ook behandeling met BCG immunotherapie falen, waardoor 

patiënten aangewezen zijn op een radicale cystectomie. Bij een radicale cystectomie 

wordt niet alleen de blaas verwijderd, bij mannen meestal ook de prostaat en bij 

vrouwen een deel van de vagina en de baarmoeder. Na een blaasverwijdering leven 

mensen met een urinestoma of neoblaas. Het is daarmee een ingrijpende operatie 

met impact op de kwaliteit van leven van de patiënt. 

 

Er is in de afgelopen jaren dan ook gezocht naar alternatieve behandelopties. Eén 

van deze opties is chemohyperthermie (CHT).  

 

De beroepsgroep heeft aangegeven CHT in te willen kunnen zetten in plaats van 

BCG immunotherapie bij patiënten met een intermediair of hoog risico NMIBC die in 

aanmerking komen voor een eerste cyclus BCG immunotherapie (‘BCG-naïeve 

patiënten’) (indicatie 1). CHT zou bij deze patiënten niet inferieur zijn aan BCG 

immunotherapie in het voorkómen van recidieven. Ook op de andere oncologische 

uitkomsten en het optreden van complicaties zou CHT het niet onacceptabel slechter 

doen dan BCG immunotherapie. 

 

Voor patiënten die adjuvante behandeling middels BCG immunotherapie hebben 

ondergaan maar bij wie dit (door BCG falen of BCG intolerantie) niet succesvol is 

geweest (indicatie 2), geldt dat een radicale cystectomie veelal de volgende stap in 

de behandeling is. Dit is een zware operatie die gepaard gaat met een hoge 

morbiditeit en aanzienlijke perioperatieve mortaliteit. Voor deze patiëntengroep zou 

de beroepsgroep een plaats willen geven aan CHT ná BCG immunotherapie en vóór 

of in plaats van een radicale cystectomie, met de verwachting dat de patiënt een 

zware operatie met de bijbehorende morbiditeit en mortaliteit bespaard blijft, terwijl 

de oncologische effectiviteit van CHT niet inferieur is aan die van een radicale 

cystectomie. 

  

6.1.2 Effectiviteit 

 

Indicatie 1:  

Er is één RCT uitgevoerd naar de effectiviteit van CHT versus BCG immunotherapie 

onder 190 patiënten met een intermediair of hoog risico NMIBC, die grotendeels 

(95%) ‘BCG-naïef’ waren. Deze studie is voortijdig gestopt. Daarnaast zijn er 

tekortkomingen op het gebied van de selectie van patiënten voor de verschillende 

analyses, de controlebehandeling en de follow-up duur. Om deze redenen is de 

kwaliteit van het bewijs voor het effect op de recidiefvrije overleving als zeer laag 

beoordeeld: het is zeer onzeker of CHT niet inferieur is aan BCG immunotherapie 

voor wat betreft de kans op het ontwikkelen van recidieven. Hetzelfde geldt voor de 

subgroep van patiënten met een papillair NMIBC zonder CIS; voor deze groep kent 

de studie dezelfde tekortkomingen. Bovendien ontbreekt randomisatie in deze 

subgroep van patiënten. Qua complicaties (CTCAE graad 1-5) geldt wél dat is 
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aangetoond dat CHT niet inferieur is aan BCG immunotherapie. Non-inferioriteit van 

CHT ten opzichte van BCG immunotherapie op ernstige complicaties (CTCAE graad 

3-5) is niet aangetoond. Resultaten m.b.t. de uitkomst ‘behoud van blaas’ zijn niet 

gerapporteerd. Het is daarom niet mogelijk om een conclusie te trekken over het 

effect van CHT op blaasbehoud in vergelijking met BCG immunotherapie. 

 

Indicatie 2:  

Er is één vergelijkende, niet-gerandomiseerde studie naar de effectiviteit van CHT 

versus een radicale cystectomie bij patiënten met een BCG-refractair, hoog risico 

NMIBC. Bij de subgroep van patiënten met een papillair NMIBC zonder CIS kan 

waarschijnlijk bij een aanzienlijk en klinisch relevant deel van de patiënten een 

radicale cystectomie voorkómen worden: twee derde van de patiënten heeft 5 jaar 

na start van de behandeling met CHT zijn/haar eigen blaas nog. Daar tegenover 

staat dat er mogelijk géén sprake is van non-inferioriteit van CHT versus een 

radicale cystectomie voor wat betreft de kans op het ontwikkelen van een recidief of 

ziekteprogressie: bij 1 op de 3 patiënten is in de eerste 5 jaar na start van CHT 

sprake van een hooggradig recidief tegenover 1 op de 6 na een radicale 

cystectomie. Het effect van CHT versus een radicale cystectomie op het ontwikkelen 

van ernstige complicaties (CTCAE graad 3-5) is zeer onzeker. De 90-dagen 

mortaliteit na een radicale cystectomie was in deze studie 1,8%.  

 

6.1.3 Overige overwegingen 

Indicatie 1: 

Voor patiënten met een intermediair of hoog risico NMIBC die BCG-naïef zijn, is er 

een effectieve adjuvante behandeling beschikbaar, namelijk BCG immunotherapie. 

Een kwalitatief goed opgezette RCT waarin beide behandelingen worden vergeleken 

behoort in principe tot de mogelijkheden.  

 

Indicatie 2: 

Voor patiënten met een recidief intermediair of hoog risico NMIBC bij wie BCG 

immunotherapie niet succesvol is geweest, is er geen andere effectieve adjuvante 

behandeling meer beschikbaar. Zij zijn daarom aangewezen op een radicale 

cystectomie. Deze operatie is zwaar en gaat gepaard met complicaties, 

perioperatieve sterfte en verlies van kwaliteit van leven. Daarom is er voor deze 

patiëntengroep een grote behoefte aan alternatieve behandelopties, zoals CHT. Het 

is niet te verwachten dat in de toekomst een RCT uitgevoerd zal worden waarin CHT 

direct met een radicale cystectomie vergeleken wordt, vanwege het verschil in 

zwaarte van de behandelingen en de voorkeur van arts en patiënt. 

Vertegenwoordigers van zowel de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) als 

de patiëntenverenigingen bevestigden tijdens een bespreking in september 2020 

dat er een voorkeur voor CHT als alternatieve behandeloptie voor een radicale 

cystectomie bestaat. De NVU benadrukte tijdens deze bespreking nogmaals de 

aanzienlijke perioperatieve morbiditeit en mortaliteit waarmee een radicale 

cystectomie gepaard gaat, zoals ook in de publicatie van Brummelhuis et al., 2021, 

vermeld wordt. Het lijkt er daarmee op dat een radicale cystectomie wel degelijk tot 

meer ernstige complicaties leidt dan CHT, ondanks dat dit niet bevestigd werd in de 

vergelijkende studie van Di Gianfranceso et al., 2020. Dat het risico op een recidief 

hoger is na CHT dan na een radicale cystectomie is niet onverwacht; de blaas blijft 

na CHT immers in situ, in tegenstelling tot een radicale cystectomie. Het is hierbij 

van belang om te noemen dat zowel in de vergelijkende studie van Di Gianfrancesco 

als in de publicatie van Brummelhuis geconcludeerd wordt dat de overleving 5 jaar 

na start van CHT ongeveer gelijk is aan de overleving 5 jaar na een radicale 

cystectomie. Bovendien blijkt uit onderzoek dat na falen van CHT een radicale 

cystectomie alsnog veilig uitgevoerd kan worden.[36]  

De NVU heeft aangegeven dat de beroepsgroep CHT ook zou willen kunnen inzetten 
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bij patiënten die in aanmerking komen voor BCG immunotherapie, maar geen BCG 

immunotherapie kunnen ontvangen vanwege een tekort aan deze behandeling. 

Daarnaast zijn er patiënten die een contra-indicatie hebben voor BCG 

immunotherapie. Voor deze groepen patiënten gelden dezelfde overwegingen als 

hierboven genoemd. Voor de meesten van hen is immers geen andere effectieve 

adjuvante behandeling beschikbaar waardoor zij net als de patiënten bij wie BCG 

immunotherapie niet succesvol is geweest, een indicatie voor een radicale 

cystectomie hebben. Het ligt voor de hand dat ook voor hen geldt dat CHT een 

radicale cystectomie en de bijkomende complicaties bij een relevant deel van de 

patiënten kan voorkómen, met name ook doordat hun prognose in het algemeen 

juist beter is dan die van patiënten met een NMIBC waarbij sprake is van falen op 

BCG immunotherapie. 

Ten slotte worden voor de patiënten met CIS de resultaten van Tan et al., 2019, 

meegewogen.[12] In deze RCT onder intermediair en hoog risico NMIBC patiënten 

bij wie BCG immunotherapie niet succesvol was geweest, werd de effectiviteit 

onderzocht van CHT versus een tweede BCG behandeling of de 

standaardbehandeling van het includerende ziekenhuis. Deze studie werd voortijdig 

afgebroken omdat de ziektevrije overleving van patiënten met CIS in de CHT groep 

duidelijk slechter was dan die van patiënten met CIS in de controlegroep. Dit gold 

niet voor patiënten zonder CIS. 

 

6.1.4 Afweging relevante aspecten 

Indicatie 1: 

Wij hebben beoordeeld of CHT een niet inferieure behandeloptie is ten opzichte van 

BCG immunotherapie voor patiënten met een intermediair of hoog risico NMIBC die 

in aanmerking komen voor een eerste cyclus BCG immunotherapie. Wij concluderen 

dat complicaties niet onacceptabel vaker vóórkomen na CHT dan na BCG 

immunotherapie. Echter, non-inferioriteit op oncologische uitkomstmaten is niet 

aangetoond, waardoor niet uitgesloten kan worden dat CHT tot een hoger risico op 

een recidief leidt dan BCG immunotherapie. Het belangrijkste doel van adjuvante 

behandeling is juist voorkómen van recidieven. Daarmee wegen de positieve 

effecten (niet onacceptabel meer complicaties) niet op tegen de nadelige effecten 

(onzekerheid over het risico op recidieven). Daarnaast wegen wij mee dat er een 

effectieve adjuvante behandeling voor deze patiëntengroep is (namelijk BCG 

immunotherapie), en dat een kwalitatief goede RCT tot de mogelijkheden behoort. 

Alles bij elkaar genomen kan CHT niet beschouwd worden als een voldoende 

bewezen effectief alternatief voor BCG immunotherapie: adjuvante behandeling met 

BCG immunotherapie blijft eerste keus voor deze patiëntengroep. 

 

Indicatie 2: 

Daarnaast hebben wij de effectiviteit van CHT beoordeeld bij patiënten met een 

NMIBC bij wie BCG immunotherapie niet succesvol is geweest. Wij concluderen dat 

een aanzienlijk en klinisch relevant deel van de patiënten met een papillair (Ta of 

T1) NMIBC zijn/haar eigen blaas kan behouden tot in ieder geval 5 jaar na 

behandeling met CHT. Daarmee wordt een zware operatie (namelijk een radicale 

cystectomie) bij een belangrijk deel van de patiënten voorkómen. Wel is er een 

hoger risico op een recidief of ziekteprogressie na CHT dan na een radicale 

cystectomie ll, maar dit lijkt niet te leiden tot meer sterftegevallen in de eerste 5 jaar 

na behandeling. Een gunstig effect op complicaties kon niet worden aangetoond, 

maar lijkt voor de hand te liggen. Daarmee wegen de positieve effecten van het 

toevoegen van CHT aan de stepped-care behandeling (blaasbehoud bij twee derde 

                                                                 

ll Een recidief na CHT betreft een recidief carcinoom in de blaas of progressie van ziekte (waarin ook metastasen zijn 

inbegrepen). Voor een radicale cystectomie geldt dat er geen recidief in de blaas zelf kan optreden. Die is immers 

verwijderd. Een recidief wordt in deze groep gedefinieerd als aanwezigheid van ziekteprogressie (waarin ook  

metastasen zijn inbegrepen). 
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van de patiënten en minder complicaties) op tegen de nadelige effecten (grotere 

kans op een recidief of ziekteprogressie). Verder wegen wij mee dat het niet 

waarschijnlijk is dat in de toekomst een RCT uitgevoerd zal worden. Alles bij elkaar 

genomen kan CHT wel beschouwd worden als een voldoende bewezen effectieve 

adjuvante behandeling voor patiënten met een intermediair of hoog risico NMIBC bij 

wie BCG immunotherapie niet succesvol is geweest en die een indicatie hebben voor 

een radicale cystectomie. Dezelfde afweging geldt voor patiënten die in aanmerking 

komen voor BCG immunotherapie maar deze behandeling niet kunnen ontvangen 

vanwege een contra-indicatie of een tekort aan BCG, en aangewezen zijn op een 

radicale cystectomie. 

Deze positieve weging geldt alleen voor patiënten zonder CIS. Voor patiënten met 

CIS valt de weging negatief uit: slechts een klein percentage patiënten kan zijn 

eigen blaas behouden, bij een groot deel van de patiënten vindt progressie naar een 

spierinvasief blaascarcinoom plaats en er lijken meer sterftegevallen te zijn in deze 

groep patiënten. De studie van Tan et al., 2019, ondersteunt dat CHT niet effectief 

is bij patiënten met CIS. 

 

6.2 Conclusie 

Op basis van de beschikbare literatuur en een afweging van de relevante aspecten 

concluderen wij dat CHT niet beschouwd kan worden als een niet inferieur 

alternatief voor BCG immunotherapie bij patiënten met een intermediair of hoog 

risico NMIBC bij wie een indicatie bestaat voor een eerste behandelcyclus met BCG 

immunotherapie (i.e. BCG-naïeve patiënten). CHT voldoet bij deze indicatie daarom 

niet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Gevolg hiervan is dat CHT bij 

deze indicatie niet behoort tot de te verzekeren prestaties van de 

Zorgverzekeringswet. 

 

Voor patiënten met een intermediair of hoog risico NMIBC zonder CIS bij wie BCG 

immunotherapie niet succesvol is geweest en een radicale cystectomie is 

geïndiceerd, concluderen wij dat CHT wel beschouwd kan worden als een voldoende 

bewezen effectieve behandeling. CHT voldoet bij deze indicatie daarom wel aan ‘de 

stand van de wetenschap en praktijk’. Hetzelfde geldt voor patiënten zonder CIS die 

in aanmerking komen voor BCG immunotherapie, maar een contra-indicatie hebben 

voor deze behandeling of deze behandeling niet kunnen ontvangen vanwege een 

tekort aan BCG, en die een indicatie voor een radicale cystectomie hebben. Gevolg 

hiervan is dat CHT bij deze indicatie wel behoort tot de te verzekeren prestaties van 

de Zorgverzekeringswet. 

 

6.3 Indicatiedocument en ‘samen beslissen’ 

Omdat het positieve standpunt alleen geldt voor een specifieke groep patiënten met 

een NMIBC, namelijk patiënten met een intermediair of hoog risico NMIBC zonder 

CIS die een indicatie hebben voor een radicale cystectomie, vragen wij de 

beroepsgroep (NVU) een indicatiedocument op te stellen met heldere, eenduidige 

criteria voor behandeling met CHT passend bij de conclusies van dit standpunt. Dit 

heeft als doel om gepast gebruik van CHT te bevorderen. In dit indicatiedocument 

kunnen zowel BCG-refractaire patiënten meegenomen worden, als patiënten die 

intolerant zijn voor BCG immunotherapie, en patiënten die in aanmerking komen 

voor BCG immunotherapie, maar een contra-indicatie hebben of geen BCG 

immunotherapie kunnen ontvangen vanwege een tekort aan deze behandeling, voor 

zover er een indicatie voor een radicale cystectomie bestaat. 

 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat patiënten goede voorlichting krijgen over de 

voor- en nadelen van het toevoegen van CHT aan de stepped-care behandeling: 

met CHT kan een radicale cystectomie bij een groot deel van de patiënten uitgesteld 

of voorkómen worden, maar daar tegenover staat een hoger risico op een recidief of 



DEFINITIEF | Chemohyperthermie bij niet-spierinvasief blaascarcinoom (update) | 12 oktober 2021 

 

 P agina 43 van 97 

ziekteprogressie, en daarmee een grotere kans op de noodzaak voor 

vervolgbehandeling. Daarom vragen wij de beroepsgroep en de 

patiëntenverenigingen om gezamenlijk ‘samen beslissen’ informatie, en eventueel 

een keuzehulp te ontwikkelen waarmee de patiënt een goed geïnformeerd besluit 

kan nemen over de voor de betreffende patiënt best passende behandeling.  





DEFINITIEF | Chemohyperthermie bij niet-spierinvasief blaascarcinoom (update) | 12 oktober 2021 

 

 P agina 45 van 97 

7 Beoordelingsproces en standpunt 
 

7.1 Raadpleging partijen 

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

volgende partijen op verschillende momenten in het beoordelingstraject 

geconsulteerd, te weten:  

 

• Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) 

• Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)   

• Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK)  

• Patiëntenvereniging Leven Met Blaas of Nierkanker (LMBNK)  

• Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 

 

7.1.1 Consultatie conceptstandpunt 

Het conceptstandpunt hebben wij op 7 juli 2021 ter consultatie voorgelegd aan 

genoemde partijen.  

 

De NVU, NVMO, NFK, LMBNK en ZN ondersteunen de conclusies in het 

conceptstandpunt.  

Hieronder geven wij een samenvatting weer van de reacties van partijen en, waar 

van toepassing, ons commentaar daarop.  

In bijlage 7 is de integrale tekst van de ontvangen reacties opgenomen. 

 

Reactie NVU 

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft een concept indicatieprotocol 

opgesteld, waarin gespecificeerd is welke patiënten in aanmerking komen voor 

chemohyperthermie. Ook is onder meer aangegeven dat de indicatie voor 

chemohyperthermie bij niet-spierinvasief blaascarcinoom wordt gesteld tijdens een 

multidisciplinair overleg, waarin ten minste een uroloog met expertise op het gebied 

van chemohyperthermie, een patholoog, een radioloog en medisch oncoloog 

aanwezig zijn, en dat de wens van de patiënt hierbij zeer sterk wordt meegewogen.  

De NVU is akkoord met de in het conceptstandpunt gepresenteerde BIA en de door 

het Zorginstituut geschatte aantallen patiënten en kosten zijn naar de mening van 

de NVU correct.mm 

 

Reactie Zorginstituut 

Wij hebben het concept indicatieprotocol (zie bijlage 8) met instemming gelezen en 

gaan ervan uit dat de definitieve versie door de NVU wordt gedeeld met haar leden, 

met betrokken organisaties (waaronder patiëntenverenigingen en ZN) en met het 

Zorginstituut.  

Naar aanleiding van de reactie van ZN hebben wij de BIA uit het concept standpunt 

in het definitieve standpunt aangevuld (zie paragraaf 8.4). Voor de benodigde 

aanpassingen om de dbc kostendekkend te maken adviseren wij de NVU contact op 

te nemen met de NZa. 

 

Reactie NVMO 

De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) geeft aan van mening 

te zijn dat er zorgvuldige afwegingen gemaakt zijn en kan zich dan ook vinden in de 

conclusie van het concept standpunt.nn  

 

Reactie Patiëntenverenigingen 

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de 

                                                                 

mm Schriftelijke reactie per email dd 10 september 2021 

nn Schriftelijke reactie per email dd 19 augustus 2021 
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patiëntenvereniging Leven Met Blaas of Nierkanker geven in hun gezamenlijke 

reactie aan blij te zijn dat chemohyperthermie tot het verzekerde pakket kan 

worden toegelaten. Het positieve advies voor patiënten met een intermediair of 

hoog risico papillair (Ta of T1) NMIBC die BCG immunotherapie hebben gehad, maar 

bij wie BCG niet succesvol is geweest en voor patiënten met een Ta of T1 NMIBC die 

in aanmerking komen voor BCG immunotherapie, maar met contra-indicatie voor 

BCG of voor wie BCG niet beschikbaar is, indien deze patiënten anders zouden zijn 

aangewezen op een radicale cystectomie, heeft zeker invloed op de kwaliteit van 

leven van deze patiënten. Cystectomie is een risicovolle operatie en heeft grote 

implicaties, niet alleen in medisch opzicht, maar ook in relationele en sociaal-

maatschappelijke context. Chemohyperthermie is dus een mooi alternatief voor 

deze groep patiënten.  

Gebaseerd op de gegevens die voorhanden zijn voor patiënten voor wie BCG wel 

nog een alternatief is en voor patiënten met CIS lijkt de conclusie gerechtvaardigd 

dat CHT geen stand van wetenschap en praktijk is. 

 

Het valt de patiëntenverenigingen op dat in het conceptrapport bij de beschrijving 

van radicale cystectomie vooral vermeld wordt wat de medische risico’s van de 

operatie zijn (hoge morbiditeit en mortaliteit) en dat het een ingrijpende operatie is, 

maar dat niet tot nauwelijks beschreven wordt dat mensen daarna met een stoma 

moeten leven en dat bij de operatie meer verwijderd wordt dan alleen de blaas. 

Aandacht voor een wat bredere schets van de ingreep en gevolgen zou meer recht 

doen aan wat de ingreep voor patiënten inhoudt en wat de gevolgen zijn.  

De patiëntenorganisaties willen graag meewerken aan ‘samen beslissen informatie’ 

en eventuele keuzehulp, een eerste overleg met de beroepsgroep hierover heeft 

inmiddels plaatsgevonden.oo 

 

Reactie Zorginstituut 

In het conceptrapport is radicale cystectomie inderdaad beperkt beschreven, terwijl 

deze ingrijpende operatie zich niet beperkt tot het verwijderen van de blaas, en de 

gevolgen en impact op meerdere levensgebieden groot zijn. We hebben de tekst 

van paragraaf 3.1.5 en 6.1.1 aangevuld.   

Wij zijn verheugd dat de patiëntenverenigingen samen met de beroepsgroep de 

eerste stap hebben gezet voor het maken van ‘samen beslissen informatie’ en 

eventuele keuzehulp.    

 

ZN 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geeft aan dat het goed is om de indicaties in de 

(model)overeenkomst op te nemen. ZN onderscheidt indicatie 1 (patiënten met 

intermediair of hoog risico NMIBC zonder CIS bij wie BCG immunotherapie niet 

succesvol is en die onvoldoende fit zijn voor een radicale cystectomie), en indicatie 

2 (patiënten die in aanmerking komen voor BCG immunotherapie maar een contra-

indicatie hebben voor deze behandeling of deze niet kunnen ontvangen vanwege 

BCG-tekort, en die een indicatie hebben voor radicale cystectomie). Indicatie 1 is 

via achterafcontroles (deels) te toetsen, namelijk voor wat betreft gebruik van BCG. 

De indicatie voor cystectomie is niet zonder materiële controle te beoordelen. 

Indicatie 2 is alleen via materiële controle te beoordelen. 

Verder wijst ZN op de geldende dbc’s en tarieven, en geeft ZN een berekening van 

de kosten. Ook wijst ZN erop dat de doorlooptijd van de dbc 120 dagen is (voor 

blaasspoelingen geldt de uitzondering voor chemotherapie niet).  

 

Reactie Zorginstituut 

Bij de eerstgenoemde indicatie geeft ZN aan dat hiervan sprake is bij patiënten bij 

                                                                 
oo Schriftelijke reactie per brief dd 12 augustus 2021 
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wie BCG niet succesvol is geweest èn die onvoldoende fit zijn voor een radicale 

cystectomie. Deze twee onderdelen zijn echter niet cumulatief. Ook voor patiënten 

die wel fit genoeg zijn voor een radicale cystectomie kan CHT een relevante 

(tussen)stap betekenen en valt CHT, mits voldaan aan de andere 

indicatievoorwaarden, onder de Zorgverzekeringswet. Wij verwachten dat het 

(binnenkort door de NVU uit te brengen) indicatiedocument hierin duidelijkheid zal 

bieden. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van ZN hebben wij ter verduidelijking een 

voetnoot aan de BIA toegevoegd (zie paragraaf 8.4).  

 

Na ontvangst van de reacties op consultatie heeft het Zorginstituut in september 

2021 telefonisch contact gehad met de contactpersoon van de NVU. Deze 

bevestigde dat voor CHT één dbc per 120 dagen geopend kan worden, wat niet 

kostendekkend zou zijn. Invulling van dbc’s, uitvoering en tarifering vallen buiten de 

rol van het Zorginstituut en we adviseerden de NVU om hierover met de NZa in 

overleg te treden. 

 

7.2 Advies Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 

Wij hebben het conceptstandpunt ter advisering voorgelegd aan de WAR. De WAR 

ondersteunt de conclusie van het conceptstandpunt. 

 

7.3 Standpunt Zorginstituut Nederland 

Het Zorginstituut concludeert, onder verwijzing naar de motivering in hoofdstuk 6, 

het volgende:  

- Er is onvoldoende bewijs om chemohyperthermie (CHT) in te zetten als alternatief 

voor BCG immunotherapie bij patiënten met NMIBC die volgens de richtlijn in 

aanmerking komen voor een eerste behandelcyclus met BCG. CHT voldoet bij deze 

indicatie niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. 

- Chemohyperthermie voldoet wel aan de stand van de wetenschap en praktijk 

indien ingezet bij patiënten met een intermediair of hoog risico papillair (Ta of T1) 

niet-spierinvasief blaascarcinoom (NMIBC) zonder carcinoma in situ (CIS) bij wie 

BCG immunotherapie niet succesvol is geweest en bij wie een radicale cystectomie 

is geïndiceerd. Hetzelfde geldt voor patiënten zonder CIS met Ta of T1 NMIBC die in 

aanmerking komen voor BCG immunotherapie, maar een contra-indicatie hebben 

voor deze behandeling of deze behandeling niet kunnen ontvangen vanwege een 

tekort aan BCG, en die een indicatie voor een radicale cystectomie hebben. Gevolg 

hiervan is dat CHT bij deze specifieke indicaties behoort tot de te verzekeren 

prestaties van de Zorgverzekeringswet. 
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8 Consequenties voor de praktijk 
 

8.1 Zorgactiviteiten en aanspraakcodes 

Chemohyperthermie betreft medisch specialistische zorg. Daarom zullen de 

declaratie en de vergoeding van de zorg verlopen via het DBC-systeem. De 

daarvoor benodigde zorgactiviteiten zijn reeds aanwezig. Voor het declareren van 

deze zorg kunnen de volgende codes met oranje aanspraakcode (2601)pp worden 

gebruikt:  

 

ZA-code Aanspraakcode Omschrijving 

039886 2601  Lokale hyperthermie blaaswand in combinatie 

met intravesicale chemotherapie  

 

Een oranje kleuring betekent dat vergoeding ten laste van de basisverzekering 

onder voorwaarden mogelijk is. Voor indicatievoorwaarden verwijzen we naar dit 

standpunt.  

 

8.2 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. 

Zorgverzekeraars kunnen bij de zorginkoop gericht afspraken maken.  

 

We adviseren zorgverzekeraars dan ook de in dit standpunt opgenomen 

aandachtspunten (indicatiestelling) 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.  

 

8.3 Zorgaanbieders en patiëntenorganisaties 

Aan de beroepsgroep (NVU) is gevraagd een indicatiedocument op te stellen, met 

heldere, eenduidige indicatiecriteria voor behandeling met CHT die aansluit bij de 

conclusies van dit standpunt. 

Daarnaast vragen wij de beroepsgroep en de patiëntenverenigingen om gezamenlijk 

‘samen beslissen’ informatie, met eventueel een keuzehulp, te ontwikkelen 

waarmee de patiënt een goed geïnformeerd besluit kan nemen over de voor de 

betreffende patiënt best passende behandeling. 

 

8.4 Raming budgetimpact Chemohyperthermie bij NMIBC 

Voor de berekening van de impact op het zorgbudget gaan wij er vanuit dat in 

Nederland circa 396 patiënten, met niet-spierinvasief blaascarcinoom (NMIBC), per 

jaar in aanmerking komen voor chemohyperthermie (CHT).qq Om de directe kosten 

te kunnen berekenen, gaan wij uit van het verschil in kosten tussen CHT en radicale 

cystectomie. Voor CHT wordt hierbij uitgegaan van het volgende zorgproduct: 

                                                                 
pp www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/07/13/overzicht-zorgactiviteiten-met-aanspraakcode-

zvw, actuele versie. 
qq Aantallen bepaald op basis van schriftelijke mededeling NVU, per email van 4 juni 2019. Ongeveer 30% van de 

patiënten (30% van 2.400 (n=720)) toont onvoldoende respons op BCG immunotherapie. Van deze 720 patiënten 

heeft, volgens de NVU, circa 85% (n=612) geen uitzaaiingen. Van deze 612 patiënten kan ongeveer 97% (n=594) 

afzien van radicale cystectomie. Wij schatten in dat ongeveer 2/3 van deze patiënten een papillaire tumor (Ta of 

T1 zonder CIS) heeft (zie tabel 1 in het artikel van Di Gianfrancesco et al., 2020 waaruit blijkt dat 132/209 

geïncludeerde patiënten een papillaire tumor zonder CIS hebben). Dit leidt tot 396 patiënten (2/3 van 594) per 

jaar die in aanmerking komen voor CHT. 

http://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/07/13/overzicht-zorgactiviteiten-met-aanspraakcode-zvw
http://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/07/13/overzicht-zorgactiviteiten-met-aanspraakcode-zvw
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020110003, ‘het spoelen van de blaas met vloeistof bij blaaskanker’. rr De 

gemiddelde kosten hiervan bedragen in 2021 € 1.160.ss Hierbij komen de kosten 

van mitomycine C (add-on geneesmiddel) à € 126 per behandeling.tt Wij gaan uit 

van vijftien behandelingen per patiënt per jaar.uu 

 

Voor radicale cystectomie gaat het om zorgproduct 020110006, ‘uitgebreide 

operatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas’. Hiervan bedragen de 

gemiddelde kosten in 2020 € 14.990.vv De kosten van vijftien CHT behandelingen bij 

396 patiënten bedragen naar schatting € 7,6 miljoen (396 x 15 x € 1.286 (€ 1.160 

+ € 126)) per jaar. Na CHT kunnen ongeveer 264 patiënten (2/3 van 396) afzien 

van radicale cystectomie.ww Dit leidt naar schatting tot een besparing van 

€ 4,0 miljoen aan radicale cystectomie behandelingen (264 x € 14.990) per jaar. Op 

basis van voorgaande gegevens komen de totale kosten naar schatting uit op 

€ 3,6 miljoen (€ 7,6 miljoen - € 4,0 miljoen) per jaar. Hierbij kan worden opgemerkt 

dat er in deze berekening geen rekening is gehouden met eventuele complicaties en 

indirecte kosten omdat precieze gegevens hierover ontbreken. 

 

8.5 Evaluatie en monitoring 

Het Zorginstituut zal de implementatie en uitvoering van dit standpunt in de 

praktijk, waaronder de ontwikkeling in patiëntenaantallen en kosten, de komende 

jaren volgen. Indien daar aanleiding voor is zullen wij het gesprek aangaan met 

betrokken partijen. 

 

8.6 Ingangsdatum standpunt 

Dit standpunt gaat in op 13 november 2020.xx 

  

                                                                 
rr Volgens de Zorgproductenviewer van de NZa leidt het specialisme 0306 (medisch specialisten, urologie) in 

combinatie met de diagnosecode 030 (blaastumor) en zorgactiviteit 039886 (lokale hyperthermie blaaswand in 

combinatie met intravesicale chemotherapie) af naar zorgproduct 020110003. 
ss NZa: Opendisdata.nl: Zorgproduct 020110003, september 2021. 
tt Conversietabel add-on geneesmiddelen 19 december 2016: Zorgactiviteit 194468 € 3,16 per mg. Per behandeling 

is 40 mg nodig; 40 x € 3,16 ≈ € 126. 
uu In de BIA zijn wij in onze berekening uitgegaan van de gemiddeld vijftien benodigde blaasspoelingen per patiënt 

per jaar. In werkelijkheid kunnen er maar drie dbc’s per jaar worden gedeclareerd omdat de betreffende dbc een 

doorlooptijd heeft van 120 dagen. Om dit hiaat op te lossen, zal de NVU een wijzigingsverzoek indienen bij de NZa 

om de dbc kostendekkend te maken. 
vv NZa: Opendisdata.nl: Zorgproducten 020110006, september 2021. 
ww Op basis van de resultaten van het onderzoek van Di Gianfrancesco et al., 2020. Zie ook tabel 9 van dit rapport. 
xx Publicatiedatum van Di Gianfrancesco L, Ragonese M, et al. Second-Line Conservative Device-Assisted 

Intravesical Treatment in Selected Patients With Recurrent High-Risk Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer. Clin 

Genitourin Cancer. 2021 Apr;19(2):e100-e119. doi: 10.1016/j.clgc.2020.11.002. Epub 2020 Nov 13. 
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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, zintuiglijk 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. 

http://maxius.nl/besluit-zorgverzekering/artikel2.5a/
http://maxius.nl/besluit-zorgverzekering/artikel2.5b/
http://maxius.nl/besluit-zorgverzekering/artikel2.5c/
http://maxius.nl/besluit-zorgverzekering/artikel2.6/
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Bijlage 2 - Zoekstrategie 

Zoekstrategie gepubliceerde studies 

De zoekstrategie is uitgevoerd in de database van PubMed in juli 2019 en geüpdatet 

in januari 2020 en februari 2021 (geen tijdsgrenzen gebruikt). De volgende 

zoektermen zijn gebruikt: 

 

(Chemohypertherm* OR chemo-hypertherm* OR (chemo AND hypertherm*) OR 

hypertherm* OR thermotherapy OR thermochemotherapy OR thermo-chemotherapy 

OR "Hyperthermia, Induced"[MAJR] OR CHT[tiab] )  

AND  

(intravesical*[tiab] OR "Administration, Intravesical"[MeSH Terms])  

AND  

((bladder AND (cancer OR neoplasm*)) OR "Urinary Bladder 

Neoplasms/therapy"[MAJR] OR NMIBC[tiab])  

NOT  

("animals"[mesh] NOT "humans"[mesh]) 

 

Selectie van de gevonden artikelen vond plaats in twee stappen. In de eerste stap 

werden potentieel relevante artikelen geselecteerd op basis van titel en abstract. In 

de tweede stap zijn de inclusie criteria toegepast op de volledige tekst van de 

potentieel relevante artikelen. 

 

Zoekstrategie standpunten, richtlijnen en lopende klinische studies 

De websites van de volgende organisaties zijn gescreend op standpunten van 

andere organisaties over chemohyperthermie: Dynamed, GIN, Pubmed, AETNA, 

CIGNA, PREMERA, NVVC, ESC, NICE, TRIPdatabase, KCE, LBI, SIGN, HAS, Regence 

Group, CMS, HTAi Vortal. 

 

De websites van de volgende organisaties zijn gescreend op richtlijnen over 

chemohyperthermie: Dynamed, GIN, Pubmed, TRIPdatabase. 

 

In het trialregister Clinicaltrials.gov is op 31 januari 2020 met de volgende 

zoektermen gezocht naar lopende klinische trials: NMIBC, Non-Muscle Invasive 

Bladder Cancer. 
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Bijlage 3 - Standpunten, richtlijnen en lopende klinische 
studies 

Standpunten 

 

Organisatie, 

omschrijving 

Standpunt Datum 

laatste 

update 

Nederlandse 

Vereniging voor 

Urologie (NVU)yy, 

Standpunt t.a.v. CHT 

en EMDA bij NMIBC 

 

Overweeg intravesicale RF-geïnduceerde chemohyperthermie bij 

patiënten die eerder gefaald hebben op BCG behandeling en 

onvoldoende fit zijn voor cystectomie. 

2017 

NICEzz 

Interventional 

procedures guidance 

[IPG628]:  

Intravesical 

microwave 

hyperthermia and 

chemotherapy for 

non-muscle-invasive 

bladder cancer 

The evidence on the safety of intravesical microwave 

hyperthermia and chemotherapy for non-muscle-invasive 

bladder cancer shows there are well-recognised adverse events. 

Current evidence on its efficacy is limited in quality. Therefore, 

this procedure should only be used with special arrangements 

for clinical governance, consent, and audit or research.(…) 

NICE encourages further research into intravesical microwave 

hyperthermia and chemotherapy for non-muscle-invasive 

bladder cancer. Research should include randomised controlled 

trials, which stratify patients by risk and give adequate follow-

up. They should report frequency of adverse events, patient-

reported outcome measures, overall and disease-free survival 

and quality of life. 

 

2018 

Aetna (Amerikaanse 

zorgverzekeraar)aaa 

Hyperthermia in 

Cancer Therapy 

Aetna considers hyperthermia experimental and investigational 

for (…) the following applications because of insufficient 

evidence regarding its effectiveness in these conditions: HIPEC 

(hyperthermic administration of intraperitoneal chemotherapy) 

for (…) bladder cancer (…). Hoewel in deze Policy 

‘intraperitoneal’ wordt genoemd, blijkt uit de 

achtergrondinformatie dat het bij blaaskanker om intravesicale 

chemohyperthermie gaat. Het standpunt is gebaseerd op een 

systematische review uit 2011. 

 

2021 

  

 

 
  

                                                                 
yy Aangeleverd door NVU aan ZIN. Ook te vinden via www.nvu.nl/kwaliteitsbeleid/richtlijnen/leidraden   
zz Bron: National Institute for Health and Care Excellence, Verenigd Koninkrijk. Geraadpleegd mei 2021 via 

www.nice.org.uk/guidance/IPG628  
aaa Bron: www.aetna.com/cpb/medical/data/200_299/0278.html, geraadpleegd mei 2021. 

http://www.nvu.nl/kwaliteitsbeleid/richtlijnen/leidraden/
http://www.nice.org.uk/guidance/IPG628
http://www.aetna.com/cpb/medical/data/200_299/0278.html
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Richtlijnen 

 

Organisatie 

 

Richtlijn, aanbeveling Datum 

European 

Association of 

Urology 

(EAU)bbb 

 

EAU Guidelines on non-muscle invasive bladder cancer (TaT1 and CIS). 

Aanbevelingen m.b.t. adjuvante therapie bij TaT1 en therapie bij CIS: 

- In patients with very high-risk tumours discuss immediate radical 

cystectomy (RC). Strength rating: Strong.  

- Offer a RC to patients with BCG unresponsive tumours. Strength rating: 

Strong. 

- Offer patients with BCG unresponsive tumours, who are not candidates 

for RC due to comorbidities, preservation strategies (intravesical 

chemotherapy, chemotherapy and microwave-induced hyperthermia 

(CHT), electromotive administration of chemotherapy, intravesical- or 

systemic immunotherapy; preferably within clinical trials). Strength 

rating: Weak 

Aanbevelingen  behandeling TaT1 tumoren en CIS volgens 

risicostratificatie (sterke aanbeveling): 

Intermediair risico: In all patients either one-year full-dose BCG 

treatment (induction plus 3-weekly instillations at 3, 6 and 12 months), 

or instillations of chemotherapy (the optimal schedule is not known) for a 

maximum of one year is recommended. The final choice should reflect 

the individual patient’s risk of recurrence and progression as well as the 

efficacy and side effects of each treatment modality. Offer one immediate 

chemotherapy instillation to patients with small papillary recurrences 

detected more than one year after previous TURB. 

Hoog risico: Offer intravesical full-dose BCG instillations for one to three 

years or radical cystectomy (RC). 

Zeer hoog risico: Consider RC and offer intravesical full-dose BCG 

instillations for one to three years to those who refuse or are unfit for RC. 

2021  

KCE (België)ccc Het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) 

zou in samenwerking met het College voor Oncologie een klinische 

praktijkrichtlijn ontwikkelen over blaaskanker, maar na beoordeling van 

meerdere internationale richtlijnen verwijst het KCE naar de richtlijn van 

het Britse National Collaborating Centre for Cancer, ontwikkeld op 

verzoek van de NICE (zie hieronder). 

2015 

National 

Collaborating 

Centre for 

Cancer, NICE 

(Verenigd 

Koninkrijk)ddd 

NICE guideline [NG2] Bladder cancer: diagnosis and management. 

In deze richtlijn wordt mitomycine C aanbevolen als intravesicale 

behandeling bij laag en intermediair risico NMIBC. Bij hoog risico NMIBC 

wordt aanbevolen de patiënt de keuze tussen BCG en radicale 

cystectomie voor te leggen, waarbij de patiënt goed geïnformeerd moet 

worden over alle aspecten van beide behandelopties. In deze richtlijn 

wordt chemohyperthermie niet genoemd. De richtlijn is uit 2015; bij 

controle van de actualiteit van de richtlijn in april 2019 bleek er geen 

nieuwe evidence te zijn die de aanbevelingen zou hebben beïnvloed.  

(NB over CHT bracht NICE in 2018 een Interventional procedures 

guidance uit, zie boven.) 

2015, 

update 

april 

2019 

National 

Comprehensiv

e Cancer 

Network 

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines): 

Bladder Cancer. NCCN Evidence Blocks. 

De NCCN noemt als adjuvante intravesicale therapie bij NMIBC BCG, 

2021 

                                                                 
bbb https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/, geraadpleegd mei, sept 2021  
ccc Bron: https://kce.fgov.be/nl/klinische-richtlijn-urineblaaskanker, geraadpleegd mei 2021. 
ddd Bron: https://www.nice.org.uk/guidance/ng2, geraadpleegd mei 2021. 

https://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/
https://kce.fgov.be/nl/klinische-richtlijn-urineblaaskanker
https://www.nice.org.uk/guidance/ng2
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Organisatie 

 

Richtlijn, aanbeveling Datum 

(NCCN, 

Verenigde 

Staten van 

Amerika)eee 

mitomycine en gemcitabine. In geval van BCG-tekortfff heeft inductie- 

behandeling bij hoog risico patiënten (hooggradig T1 en CIS) prioriteit. 

Als alternatief voor BCG heeft mitomycine of gemcitabine de voorkeur. 

Andere mogelijke opties zijn epirubicin, valrubicin, docetaxel, 

gemcitabine/docetaxel of gemcitabine/mitomycin. Indien mogelijk zou de 

dosis van BCG verdeeld kunnen worden (in 1/3 of 1/2 doses) zodat in 

geval van BCG-tekort meerdere patiënten met één ampul behandeld 

kunnen worden.  

Chemohyperthermie wordt in deze guidelines niet genoemd.  

Deutsche 

Gesellschaft 

für Urologie 

(DGU)ggg 

S3-Leitlinie Früherkennung, Diagnose, Therapie und Nachsorge des 

Harnblasenkarzinoms.    

Aanbeveling: Die adjuvante intravesikale Mitomycin-C-Behandlung unter 

mikrowelleninduzierten Hyperthermie Bedingungen ist ein 

experimentelles Verfahren und soll nur im Rahmen von prospektiven 

Studien angewendet werden. 

2020 

 
  

                                                                 
eee Bron: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/bladder_blocks.pdf, geraadpleegd mei 2021. 

fff O ver BCG tekort in de VS wordt verwezen naar de brief van de American Urological Association, 

www.auanet.org/practice-resources/bcg-info/bcg-shortage-notice, geraadpleegd februari 2020.  

ggg Bron: https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/032-038OL.html, geraadpleegd mei 2021.   

http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/bladder_blocks.pdf
http://www.auanet.org/practice-resources/bcg-info/bcg-shortage-notice
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Lopende klinische studies 

 

NCT nummer 

Start/eind  

Studie opzet 

N 

  

PICOT 

 

Status 

 

NCT03335059 

Apr 2019 ; 2022 / 

2025 

Multicenter (VS) 

Eénarmig 

Beoogde n = 106 

 

P: CIS NMIBC BCG-unresponsive patients with or without 

papillary NMIBC 

I: Synergo® RITEhhh + MMC 

O: Complete response rate (CRR, 3 mnd) 

Ziektevrije periode bij complete responders (DCR) tot 33 

mnd; progressie-vrije overleving; behoud blaas; overall 

overleving 

 

Recruiting 

NCT02471495 

2016 / 2020 

Last update mei 

2018 

Multicenter 

(Oostenrijk) 

Eénarmig 

Beoogde n = 116 

  

  

P: NMIBC met BCG-refractair CIS 

I: Device: Synergo® RITE, MMC 

O: Primair: 

RFS (12 mnd, succesful if RFS probability na 12 mnd is 

minstens 30%) 

Secundair: 

CRR (6 mnd na 1e beh.; CRR bij 6 mnd minstens 40%); 

Serious adverse events (12 mnd); % ptn die voortijdig 

stoppen vanwege bijwerkingen (12 mnd) 

Withdrawn 

before 

participants 

were enrolled  

(geen reden 

genoemd) 

NCT02254915 

2014 / 2020 

Eén centrum 

(Duitsland) 

RCT 

Beoogde n = 308 

  

 

P: Intermediair en hoog risico NMIBC 

I: CHT (Synergo + MMC) 

C: Bacillus Calmette-Guérin 

O: Primair:  

RFS (2 jr) 

Secundair (alle t = 2 jr):  

PFS; RFS per risicogroep; behoud blaas; overall overleving; 

ziekte-specifieke overlevingstijd; bijwerkingen 

 

Withdrawn  

(als reden 

worden 

tekorten van 

BCG 

genoemd) 

 

 

 

                                                                 

hhh Synergo® RITE = Radiofrequency-Induced Thermochemotherapy Effect 
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Bijlage 4 – Uitgesloten studies 

Uitgesloten studies – PICO 1 en 2 
 

 Artikel Reden voor exclusie 

 

1 Ekin et al., 

2015 

Interventie: CHT gedurende 6 maanden ipv 1 jaar. 

Controle: BCG gedurende 6 weken ipv gedurende 1-3 jaar. 

Propensity score matching onvoldoende duidelijk 

beschreven, er lijken nog steeds verschillen te bestaan 

tussen de gematchte groepen.  

2 Gofrit et al., 

2004 

Gemengd cohort met BCG-naïeve en BCG-behandelde 

(29/52, 56%) patiënten, geen subgroep analyse van BCG-

behandelde patiënten 

3 Moskovitz et 

al., 2005 

Gemengd cohort met BCG-naïeve en BCG-behandelde 

(21/32, 66%) patiënten, geen subgroep analyse van BCG-

behandelde patiënten 

4 Witjes et al., 

2009 

Gemengd cohort met BCG-naïeve en BCG-behandelde 

(34/51, 67%) patiënten, geen subgroep analyse van BCG-

behandelde patiënten 

5 Ayres et al., 

2010 

Alleen abstract beschikbaar 

6 Moskovitz et 

al., 2012 

Gemengd cohort met BCG-naïeve en BCG-behandelde 

(59/92, 64%) patiënten, geen subgroep analyse van BCG-

behandelde patiënten 

7 Lüdecke et 

al., 2013 

Alleen abstract beschikbaar 

8 Maffezzini et 

al., 2014 

Gemengd cohort met BCG-naïeve en BCG-behandelde 

(8/42, 19%) patiënten, geen subgroep analyse van BCG-

behandelde patiënten 

9 Nair et al., 

2014 

Alleen abstract beschikbaar 

10 Kiss et al., 

2015 

Gemengd cohort met BCG-naïeve en BCG-behandelde 

(12/21, 57%) patiënten, geen subgroep analyse van BCG-

behandelde patiënten 

11 Gözen et al., 

2017 

Alleen BCG-naïeve patiënten geïncludeerd 

 

12 Liu et al., 

2020 

Meta-analyse van studies naar CHT versus andere controle 

interventie (koude chemotherapie) 

13 Grimberg et 

al., 2021 

Gemengd cohort met BCG-naïeve (3/14) en BCG-

behandelde (incompleet behandeld 6/14, recidief tumor 

3/14 en refractair 2/14 patiënten, geen subgroepanalyse   
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Bijlagen 5a, 5b en 5c – Kenmerken geïncludeerde studies 

Bijlage 5a - Indicatie 1 
 

                                                                 
iii Tenzij anders aangegeven, worden voor de cruciale en belangrijke uitkomsten de aantallen gegeven aan het einde van de studie, oftewel na volledige FU. 
jjj Gedefinieerd als: negatieve biopten en/of cytologie op t=3 mnd 
kkk Percentages zijn gebaseerd op een Kaplan-Meier analyse; volgens de Kaplan-Meier grafiek waren op t=20 mnd nog 93 van 142 (65%) ptn in de studie (CHT n=48, BCG n=45); exacte aantal ptn bij 

t=24 mnd niet vermeld. 

Onderzoeks- 

opzet 

Patiënten, n Interventie (CHT)  

Controle (BCG) 

Eindpunten, metingen 

en FU 

Cruciale uitkomsteniii Belangrijke 

uitkomsten 

Arends et al., 

2016: 

Gerandomiseerde 

multicenter 

studie,  

Nederland/ 

Israël/Italië/Ooste

nrijk/Frankrijk/Bel

gië 

2002-2011 

NMIBC, intermediair 

of hoog risico, 

complete TURBT 

voorafgaand aan 

inclusie  

 

N=190 van wie 

n=147 met papillaire 

tumor (Ta, T1, G1-3) 

(groep a), n=43 met 

CIS (groep b) 

 

6/190 geen 

behandeling, n=184 

in de analyse, van 

wie n=33 in verleden 

MMC, n=10 in 

verleden BCG 

CHT (1 jaar) 

Hyperthermie m.b.v. Synergo 

systeem + intravesicale 

chemotherapie (MMC): 6 

sessies (MMC 1x/wk 40 mg) 

gevolgd door 6-wekelijkse 

sessies gedurende rest van het 

jaar 

 

BCG (1 jaar) 

inductiebehandeling 1x/wk 

gedurende 6 wkn, gevolgd door 

onderhoudsbehandeling 1x/wk 

gedurende 3 wkn op t=3, 6 en 

12 mnd  

Eindpunten: 

Primair 

RFS bij 24 maanden 

Secundair 

Complete respons (CR)jjj in 

de CIS groep; progressie 

naar > T1 en/of 

metastasen; veiligheid. 

 

Metingen: 

- cystoscopie, cytologie en 

biopten van verdachte 

laesies: 1x/3 mnd 

gedurende 2 jaar 

 

Follow-up duur: 

Volgens artikel ten minste 

24 mnd per patiënt 

24 mnd RFS (ITT: n=142, PP: n=132)kkk  

Groep a (papillaire tumor):  

ITT analyse (≥1 CHT sessie):  

CHT (n=68): 78% (95%BI 65%-87%) 

BCG (n=74): 65% (52%-75%) 

PP analyse (≥6 CHT sessies): 

CHT (n=60): 82% (69%-90%) 

BCG (n=72): 65% (52%-75%) 

 

CR op t=3 mnd 

Groep b (CIS): 

CHT (n=21): 89% 

BCG (n=21): 86% 

 

Behoud van de blaas: 

Niet gerapporteerd 

 

 

Progressie naar 

MIBC: 

Groep a: CHT 0%, 

BCG 1,4% 

Groep b: niet 

gerapporteerd 

 

Overleving/KvL:  

Niet 

gerapporteerd  
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Meest voorkomende complicaties (de 

meeste mild en voorbijgaand) (n=184): 

CHT (n=90): 1540 behandelingen waarbij 1431 

adverse events: tijdens behandelsessie m.n. 

blaasspasme (14%), blaaspijn (14%); na 

behandeling dysurie (12%), nycturie (10%) en 

pollakisurie (9,9%) 

BCG (n=94): 1923 behandelingen waarbij 1525 

adverse events: pollakisurie (18%), dysurie 

(15%), nycturie (15%), hematurie (11%), 

moeheid (8,5%) 

 

CHT > BCG: katheterisatieproblemen, 

urethrastrictuur, blaasweefselreactie en allergie; 

BCG > CHT: incontinentie, koorts en arthralgie. 

 

Ernstige complicaties: 

CHT: 1 gecontraheerde blaas, 1 urethrabloeding, 

3 koorts 

BCG: 1 retentie, 1 hematurie, 1 UWI, 1 koorts 
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Bijlage 5b - Indicatie 2: vergelijkende studie 
 

                                                                 

lll Tenzij anders aangegeven, worden voor de cruciale en belangrijke uitkomsten de aantallen gegeven aan het einde van de studie, oftewel na volledige FU. 
mmm V lgs EAU richtlijn. E r zijn geen patiënten geïncludeerd met een laaggradig Ta NMIBC die multifocaal / rec idiverend / groot is, hoewel die wel zouden voldoen aan de c riteria voor hoog risico 

NMIBC. 

nnn V lgs EAU richtlijn: persisteren of verschijnen van een hooggradig NMIBC/CIS tijdens adjuvante behandeling met BCG immunotherapie. BCG immunotherapie werd als volgt gegeven: alle patiënten 

ondergingen complete TURBT, en zo nodig tweede TURBT, voorafgaand aan BCG immunotherapie. BCG immunotherapie bestond uit inductiebehandeling 1x/wk gedurende 6 wkn, zo nodig gevolgd door 

een tweede inductiebehandeling, waarna onderhoudsbehandeling gedurende 1  tot 1 ,5 jaar. 

ooo 97  patiënten zijn geëxcludeerd (EMDA: n=17, CHT: n=18, RC: n=62) omdat zij niet aan de in- en exclusiecriteria voldeden. De meest voorkomende redenen waren: incomplete FU (EMDA: n=3, 

C HT: n=5, RC: n=6) en behandelingen in het verleden met intravesicale chemotherapie of experimentele behandelingen of radiotherapie (EMDA: n=9, CHT: n=8, RC: n=26). 
ppp De 107 patiënten die CHT of EMDA ontvingen betreffen patiënten die wel fit genoeg waren voor een radicale cystectomie, maar deze behandeling weigerden. Patiënten die niet fit genoeg waren om 

een operatie te ondergaan zijn geëxcludeerd om mogelijke selectiebias zoveel als mogelijk te voorkomen. 

qqq E r wordt niet aangegeven of voorafgaand aan behandeling d.m.v. CHT een (complete) TURBT moet hebben plaatsgevonden. Wel moet er voldaan worden aan de EAU c riteria voor BCG refractaire 

NMIBC en de diagnose NMIBC moet bevestigd zijn, wat suggereert dat er (bij een deel van de patiënten) een (complete) TURBT verricht is.  
rrr Gedefinieerd als: geen hooggradig NMIBC. 

sss V oor CHT groep gedefinieerd als: afwezigheid van histologisch bewezen hooggradig recidief of progressie (inclusief metastasen). Een solitair, klein (<3 cm), laaggradig Ta NMIBC wordt niet 

meegeteld als recidief. Voor RC groep gedefinieerd als: afwezigheid van histologisch/klinisch bewezen ziekteprogressie (inclusief metastasen). 

Onderzoeks- 

opzet 

Patiënten, n Interventie (CHT)  

Controle (RC) 

Eindpunten, metingen en 

FU 

Cruciale uitkomstenlll Belangrijke uitkomsten 

Di 

Gianfrancesco 

et al., 2020: 

Retrospectieve, 

vergelijkende 

studie, single-

center, Italië 

 

Recidief NMIBC, hoog 

risicommm, incl. CIS, 

refractair voor BCGnnn, 

indicatie voor RC 

 

N=306, n=209 

geïncludeerdooo van 

wie n=102 RC, n=63 

CHT, n=44 

electromotive drug 

administration 

(EMDA)ppp 

CHTqqq  

Hyperthermie + 

intravesicale 

chemotherapie (MMC):  

6 sessies (1x/wk 40 mg, 

bij alleen of gelijktijdig CIS 

80 mg). Indien ziektevrijrrr 

gevolgd door 6 

maandelijkse sessies. 

Indien hooggradig recidief 

of progressie gevolgd door 

RC 

 

Eindpunten: 

Primair 

Hooggradig DFSsss 

Secundair 

PFS, tijd tot ziekteprogressie, 

overleving, kankerspecifieke 

overleving, complicaties 

 

Metingen: 

- Cystoscopie, biopten (beide niet 

in RC groep) en urine cytologie: 

eerste 2 jaar 1x/3 mnd, daarna 

1x/6 mnd  

Hooggradige DFS 

CHT 

Alle patiënten (n=63): 44%, 

zonder CIS (n=40): 65% 

(mediane tijd tot event 12 

mnd), met CIS (n=23): 8,7% 

(15 mnd) 

 

RC 

Alle patiënten (n=102): 75%, 

zonder CIS (n=64): 84%, met 

CIS (n=38): 61% 

 

Progressie naar MIBC: 

CHT 

Van alle patiënten die een RC 

ondergingen (n=35), was er bij PA 

van de blaas bij 16 (46%) 

patiënten sprake van MIBC, zonder 

CIS (n=14): 1 (7%) met MIBC, 

met CIS (n=21): 15 (71%) met 

MIBC 

 

RC 

Van alle patiënten (n=102) was er 

bij PA van de blaas bij 2 (2%) 
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ttt Deze 6 patiënten ondergingen allen een radicale cystectomie i.v.m. een hooggradig NMIBC en zijn allen meegenomen in de analyses. 

 

RC 

Uitgevoerd door ervaren 

urologen vlgs richtlijnen en 

interne protocollen 

- Röntgen/echo abdomen en 

pelvis afgewisseld met CT: 1x/6 

mnd 

- Complicaties volgens CTCAE: 

gegevens werden prospectief 

verzameld voor de CHT groep en 

retrospectief voor de RC groep 

 

Follow-up duur: 

Mediaan 59 mnd (SD ± 5,3) 

 

Behoud van de blaas: 

CHT 

35/63 (56%) ondergingen een 

RC 

 

Complicaties: 

CHT 

4 graad 3 complicaties 

(allergische reactie), 6/63 

stopten ivm complicatiesttt 

 

RC 

RC na CHT/EMDA: 64% 

complicaties in eerste 90 dgn 

RC groep: 67% complicaties 

 

Alle RC (n=163): 16 graad 3 of 

hoger complicaties 

(wondinfectie, hartfalen, 

sepsis/multi-organ failure), 3 

patiënten overleden 

 

patiënten sprake van MIBC, beiden 

met CIS: 2/38 (5%) 

 

Overleving:  

CHT 

Alle patiënten (n=63): 92%, 

zonder CIS (n=40): 98%, met CIS 

(n=23): 83% 

 

RC 

Alle patiënten (n=102): 90%, 

zonder CIS (n=64): 98%, met CIS 

(n=38): 76% 

 

KvL:  

Niet gerapporteerd  
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Bijlage 5c – Indicatie 2: niet-vergelijkende studies 
 

Onderzoeks- 

opzet 

Patiënten, n Interventie Eindpunten, metingen 

en FU 

Cruciale uitkomstenuuu Belangrijke 

uitkomsten 

Van der Heijden 

et al., 2004: 

Niet-vergelijkende 

studievvv, 

multicenter,  

Nederland/ 

Israël/Italië/ 

Duitsland 

1994-2003 

Multipele of recidief 

NMIBC, intermediair 

of hoog risicowww, 

complete TURBT 

voorafgaand aan 

behandeling, ≥6 CHT 

sessies, cystoscopie 

tijdens FU 

 

N=115, van wie 90 

voldeden aan 

inclusiecriteria. 41/90 

gefaald op BCGxxx, 

intermediair risico 

n=9, hoog risicoyyy 

n=32 

Hyperthermie m.b.v. 

SB-TS 101 + 

intravesicale 

chemotherapie 

(MMC): 

6-8 sessies (1x/wk 

40mg) gevolgd door 

4-6 sessies (1x/mnd 

40mg) 

Eindpunten: 

Primair 

RFSzzz 

 

Metingen: 

Video-cystoscopie en urine 

cytologie: 1x/3 mnd 

gedurende 2 jaar, biopten 

op indicatie 

 

Follow-up duur: 

Totale cohort: mediaan 18 

(range 4-24) mnd 

RFS (n=41)aaaa:  

12 mnd: 77%, 24 mnd: 59% 

(Kaplan-Meier analyse)  

 

Behoud van de blaas: 

Niet gerapporteerd  

 

Complicaties: 

Dysurie, hematurie, pijn, 

huidallergie, stenose van de 

urethra, weefselreactie, 

thermale laesie. Alle mild en 

voorbijgaand. 1 pt met 

ernstige thermale laesie van 

de blaaswand 

(asymptomatisch). 

 

Progressie naar 

MIBC: 

0/41 

 

Overleving:  

Geen van de pten 

overleed tijdens FU 

 

KvL:  

Niet gerapporteerd 

 

  

                                                                 
uuu Tenzij anders aangegeven, worden voor de cruciale en belangrijke uitkomsten de aantallen gegeven aan het einde van de studie, oftewel na volledige FU. 

vvv U it het artikel kan niet opgemaakt worden of het een prospectieve of retrospectieve s tudie betreft. 

www Hoewel niet expliciet benoemd, lijken er geen patiënten met gelijktijdige CIS geïncludeerd te zijn. 
xxx Rec idief ondanks BCG immunotherapie, geen verdere definitie gegeven. 

yyy Indeling in risicogroepen vlgs EAU richtlijn 
zzz Gedefinieerd als: tijd tot een d.m.v. pathologisch onderzoek bevestigd recidief of duidelijk bij cystoscopie zichtbaar recidief. 

aaaa De hier weergegeven resultaten m.b.t. RFS, progressie naar MIBC en overleving betreffen de resultaten van de subgroep van pat iënten bij wie BCG immunotherapie faalde (n=41). 
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Nativ et al., 

2009: 

Retrospectieve, 

niet-vergelijkende 

studie, 

multicenter,  

Nederland/ 

Israël/Italië 

2001-2008 

Recidief NMIBC, 

intermediair of 

hoog risico, excl. 

CIS, na BCGbbbb, 

complete TURBT 

voorafgaand aan 

behandeling 

 

N=111, van wie 

intermediair risico 

n=26,  

hoog risicocccc 

n=85  

Hyperthermie m.b.v. 

Synergo systeem + 

intravesicale 

chemotherapie (MMC): 

6 sessies (1x/wk 40 

mg), gevolgd door 6 

sessies (1x/4-6wk 40 

mg) 

Eindpunten: 

Primair 

DFSdddd 

 

Metingen: 

Cystoscopie en urine 

cytologie: na 

inductiebehandeling en 

vervolgens elke 3 mnd 

 

Follow-up duur: 

Mediaan 16 mnd 

DFS (n=105)eeee:  

12 mnd: 85%, 24 mnd: 56%, 

mediane tijd tot recidief = 16 mnd, 

subgroep geclassificeerd als BCG 

refractair (n=42): 24 mnd: 44% 

(Kaplan-Meier analyses) 

 

Behoud van de blaas: 

Niet gerapporteerd 

 

Complicaties: 

Tijdens de behandeling: pijn en 

blaasspasmes. De dagen erna: 

hematurie, dysurie, voorbijgaande 

incontinentie. De meeste mild en 

voorbijgaand. 6/111 (5%) stopten 

ivm complicaties (allergie, pijn, 

hematurie, moeilijkheden bij 

inbrengen katheter, incontinentie). 

Progressie naar 

MIBC: 

3/105 (3%) 

 

Overleving/KvL:  

Niet gerapporteerd 

Volpe et al., 

2011: 

Prospectieve, 

niet-vergelijkende 

Recidief NMIBC, 

intermediair of 

hoog risicoffff, incl. 

CIS, refractair voor 

TURBT gevolgd door 

hyperthermie m.b.v. 

Synergo systeem + 

intravesicale 

Eindpunten: 

Primair 

DFShhhh  

Secundair 

DFS:  

12 mnd: 77%, 24 mnd: 55% 

(Kaplan-Meier analyse) 

 

Progressie naar 

MIBC: 

3/30 (10%), allen uit 

de groep met 

                                                                 
bbbb Patiënten zijn geclassificeerd als BCG refractair (38%), BCG resistent (5%), BCG relapse (51%) of BCG intolerant (5%). BCG refractair wordt gedefinieerd als: niet bereiken van ziektevrije status 

binnen 6 maanden na start BCG immunotherapie.   
cccc Indeling in risicogroepen vlgs EAU richtlijn. 
dddd Gedefinieerd als: tijd vanaf eerste CHT sessie tot endoscopische detectie van blaascarcinoom, dat vervolgens histologisch is bevestigd. 
eeee In het abstract wordt van ‘disease free survival’ (DFS) gesproken, terwijl in het artikel meestal ‘recurrence free survival’ (RFS) gebruikt wordt. Het is onduidelijk of progressie naar MIBC is 

meegenomen in de analyse. De patiënten die behandeling stopten vanwege bijwerkingen zijn niet meegenomen in de effectiviteitsanalyses.  
ffff In het abstract staat vermeld dat het om hoog risico NMIBC patiënten gaat, maar o.b.v. de baseline tabel lijken er zowel intermediair risico als hoog risico NMIBC patiënten te zijn geïncludeerd. Het 

aantal patiënten met een intermediair dan wel hoog risico NMIBC is niet gerapporteerd. 
hhhh Gedefinieerd als: tijd vanaf eerste CHT sessie tot recidief tumor of progressie. 
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studie, single-

center, Italië 

2006-2009 

 

 

 

 

 

 

 

chemotherapie 

en/of BCGgggg, 

indicatie voor RC 

 

N=30, alleen CIS 

n=2, gelijktijdig 

CIS n=2 

 

 

 

chemotherapie (MMC) 

 

Bij complete TURBT 

(n=16): 

6 sessies (1x/wk 40 

mg) gevolgd door 

cystoscopie/urine 

cytologie/biopten. 

Indien geen recidief: 6 

aanvullende sessies 

(1x/mnd 40 mg).  

 

Bij incomplete TURBT 

(n=14, incl CIS): 

8 sessies (1x/wk 80 

mg) gevolgd door 

cystoscopie / urine 

cytologie/biopten. 

Indien geen recidief: 6 

aanvullende sessies 

(1x/mnd 80 mg).  

Progressie naar MIBC, 

complicaties 

Metingen: 

Cystoscopie en urine 

cytologie: eerste 2 jaar 

elke 3 mnd, daarna elke 6 

mnd 

 

Follow-up duur: 

Gemiddeld 14 (±8) mnd 

Behoud van de blaas: 

Niet gerapporteerd 

Complicaties: 

Tijdens de behandeling: pijn en 

blaasspasmes. De dagen erna: 

symptomen van een geïrriteerde 

blaas, hematurie, thermale laesie 

van de blaaswand, dysurie, afname 

van blaasvolume, UWI, 

huidallergieën. Alle mild en 

voorbijgaand. 

incomplete TURBT 

 

Overleving/KvL:  

Niet gerapporteerd 

Halachmi et al., 

2011: 

Retrospectieve, 

niet-vergelijkende 

Primair of recidief 

NMIBC, hoog risico 

(T1G3)iiii, complete 

TURBT 

Hyperthermie + 

intravesicale 

chemotherapie (MMC): 

6 sessies (1x/wk 40 

Eindpunten: 

Primair 

DFSkkkk  

 

DFS (n=18)llll: 

4 jaar: 44% (Kaplan-Meier 

analyse) 

 

Progressie naar 

MIBC/overleving/ 

KvL: 

Niet gerapporteerd 
                                                                 
gggg Een deel van de patiënten (n=17) is vooraf behandeld met multipele chemotherapie behandelingen gevolgd door 2  opeenvolgende wekelijkse BCG behandelingen (dosis en duur behandeling niet 

gerapporteerd), een ander deel (n=13) is vooraf alleen met 2  opeenvolgende wekelijkse BCG behandelingen behandeld waarna zij als refractair voor BCG (definitie niet gegeven) zijn beoordeeld.  

iiii Hoewel niet expliciet benoemd, lijken er geen patiënten met gelijktijdige CIS geïncludeerd te zijn. 
kkkk Gedefinieerd als: tijd vanaf eerste CHT sessie tot recidief blaascarcinoom of progressie naar T2 blaascarcinoom. 

llll Het hier weergegeven resultaat m.b.t. DFS betreft het resultaat van de subgroep van patiënten die gefaald hebben op BCG immunotherapie. In de DFS analyse zijn 18 van de 19 patiënten die 

gefaald hebben op BCG immunotherapie meegenomen. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat patiënten (n=5) die waren uitgevallen vóór de 1ste meting a.g.v. bijwerkingen buiten de analyses zijn 

gelaten. 
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studie, 

multicenter, 

Israël/Italië 

2000-2007 

voorafgaand aan 

behandeling 

 

N=56, van wie 19 

gefaald op BCGjjjj 

mg) gevolgd door 6 

sessies (1x/4-6 wk 40 

mg). 

Metingen: 

Cystoscopie en urine 

cytologie: eerste 2 jaar 

1x/3 mnd, daarna op 

indicatie 

 

Follow-up duur: 

Niet gerapporteerd voor 

subgroep van pten die 

gefaald hebben op BCG 

Behoud van de 

blaas/complicaties: 

Niet gerapporteerd voor subgroep 

van pten bij wie BCG 

immunotherapie faalde. 

voor subgroep van 

pten bij wie BCG 

immunotherapie 

faalde 

 

Inman et al., 

2014: 

Prospectieve, 

niet-vergelijkende 

studie, single- of 

multicenter, USA 

2008-2010 

Recidief NMIBC, 

intermediair of 

hoog risico, incl. 

CIS, refractair voor 

BCGmmmm, 

complete TURBT 

≥2 wk voorafgaand 

aan behandeling 

 

N=15, van wie 13 

resp. 2 met een 

hoge resp. 

intermediaire 

EORTC recidief 

score en 12 resp. 3 

met een hoge resp. 

intermediaire 

EORTC progressie 

score 

Hyperthermie m.b.v. 

BSD-2000 device + 

intravesicale 

chemotherapie (MMC): 

6 sessies (1x/wk 40 

mg) gevolgd door 

cystoscopie en urine 

cytologie. Indien geen 

recidief: 4 aanvullende 

sessies (1x/mnd 40 

mg). 

Eindpunten: 

Primair 

Haalbaarheid en veiligheid 

Secundair 

Cumulatieve incidentie van 

recidieven en progressie 

 

Metingen: 

- Cystoscopie en urine 

cytologie: eerste 2 jaar 

1x/3 mnd, daarna 2 jaar 

1x/6 mnd, daarna jaarlijks 

- Complicaties volgens 

CTCAE tijdens elk zkh 

bezoek 

 

Follow-up duur: 

Mediaan 3,2 jaar 

Recidieven:  

10/15 (67%) ontwikkelden recidief, 

mediane tijd tot recidief = 15 mnd 

 

Behoud van de blaas: 

6/15 (40%, allen met recidief) 

ondergingen RC, mediane tijd tot 

RC = 20 mnd 

 

Complicaties: 

Meest voorkomend: urethra pijn, 

buikpijn, 

symptomen van een geïrriteerde 

blaas, zwelling van buikhuid. Alleen 

graad 1 en 2. 

Progressie naar 

MIBC: 

0/15 

 

Overleving: 

2/15 (13%) 

overleden agv 

recidieven in de 

bovenste urinewegen 

en metastasen, 1 pt 

overleed, geen relatie 

met blaascarcinoom 

 

KvL:  

Niet gerapporteerd 

                                                                 
jjjj P atiënten zijn geclassificeerd als BCG resistent (n=2), BCG refractair (n=8) en BCG relapse (n=9). 

mmmm P atiënten moesten een volledige 6 -weekse inductiebehandeling met BCG immunotherapie hebben ondergaan voorafgaand aan het laatste recidief, of intolerant zijn voor BCG immunotherapie . 
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Arends et al., 

2014: 

Retrospectieve, 

niet-vergelijkende 

studie, single-

center, Nederland 

2002-2013 

 

Waarschijnlijk 

overlap met 

Brummelhuis et 

al., 2021 

 

Primair of recidief 

NMIBC, 

intermediair of 

hoog risico, incl. 

CIS 

 

N=189, van wie 

160 met voldoende 

data: intermediair 

risico n=60, hoog 

risiconnnn n=100, 

(gelijktijdig) CIS 

n=101  

 

129/160 (80,6%) 

gefaald op BCGoooo, 

6/160 (3,8%) 

ontvingen CHT als 

eerste behandeling 

TURBT gevolgd door 

hyperthermie m.b.v. 

Synergo systeem + 

intravesicale 

chemotherapie (MMC 

of epirubicine bij MMC 

allergie): 

 

Bij complete TURBT 

(n=niet 

gerapporteerd): 

6-8 sessies (MMC 

1x/wk 40 mg of 

epirubicine 1x/wk 50 

mg) gevolgd door 6-

wekelijkse sessies 

gedurende eerste jaar 

 

Bij incomplete TURBT 

(n=niet 

gerapporteerd): 

6-8 sessies (MMC 

1x/wk 80 mg of 

epirubicine 1x/wk 100) 

gevolgd door 6-

wekelijkse sessies 

Eindpunten: 

Primair 

RFSpppp 

Secundair 

EPI (n=20) vs MMC 

(n=140), en frequent 

recidiverend (n=112)qqqq 

vs overige ptn (n=48) 

 

Metingen: 

- Cystoscopie en urine 

cytologie: eerste jaar elke 

3 mnd, daarna wisselend 

- CIS: biopten 6 weken na 

start behandeling  

- Complicaties volgens 

CTCAE tijdens elk zkh 

bezoek 

 

Follow-up duur: 

Mediaan 76 mnd 

Analyses betreffen gehele cohort, 

geen subgroep analyse van pten 

die gefaald hebben op BCG 

 

RFS:  

12 mnd: 60%, 24 mnd: 47% 

(Kaplan-Meier analyse) 

Complete respons bij CIS: 

6 wk na start: 80% 

 

Behoud van de blaas: 

Niet gerapporteerd 

 

Complicaties: 

Tijdens de behandeling, meest 

voorkomend: pijn en 

blaasspasmes. De dagen erna, 

meest voorkomend: dysurie, 

aandrang/toegenomen 

mictiefrequentie. 3,4% van de 

complicaties was graad 3, 10/160 

(6%) stopten ivm complicaties. 

Progressie naar 

MIBC: 

7/160 (4,3%), van 

wie 6/7 pT1G3 

NMIBC en 3/7 CIS bij 

start behandeling 

 

Overleving/KvL:  

Niet gerapporteerd 

                                                                 
nnnn Indeling in risicogroepen vlgs EAU richtlijn 

oooo Geen definitie gegeven. 
pppp Geen definitie gegeven. Wel wordt aangegeven dat één laaggradig recidief gedurende FU waarvoor TURBT en continuering intravesicale behandeling, niet geteld wordt als recidief aangezien 

dergelijke recidieven als niet klinisch relevant worden beschouwd (n=9).  

qqqq Gedefinieerd als: meer dan 2  recidieven in 24 maanden. 
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gedurende eerste jaar 

Sooriakumaran 

et al., 2015: 

Niet-vergelijkende 

studierrrr, 

multicenter, GB 

2006-2013 

Primair of recidief 

NMIBC hoog risico, 

incl. CIS, complete 

TURBT van 

papillaire 

tumor(en) 

voorafgaand aan 

behandeling 

 

N=104, van wie 

97ssss 

meegenomen in de 

analyses, alleen 

CIS n=31, 

gelijktijdig CIS 

n=42, 80/97 

(82%) intolerant 

voor of gefaald op 

BCGtttt 

Hyperthermie m.b.v. 

SB-TS 101 + 

intravesicale 

chemotherapie (MMC): 

6-8 sessies (1x/wk 

40mg), bij partiële of 

complete responsuuuu 

gevolgd door 6-

wekelijkse sessies in 

het eerste jaar en 8-

wekelijkse sessies in 

het tweede jaar 

(1x/mnd 40mg) 

Eindpunten: 

Primair 

Tijd tot progressievvvv 

Secundair 

Complete respons, OS en 

complicaties 

 

Metingen: 

Cystoscopie en urine 

cytologie: eerste jaar elke 

3 mnd, tweede jaar elke 4 

mnd, daarna elke 6 mnd, 

biopten op indicatie 

 

Follow-up duur: 

Mediaan (IQR) 27 (16-47) 

mnd 

Analyses betreffen gehele cohort, 

geen subgroep analyse van pten bij 

wie BCG immunotherapie faalde 

 

Tijd tot progressie:  

60/97 (62%): geen progressie 

2/97 (2%): overleden agv 

blaascarcinoom zonder tekenen van 

progressie 

35/97 (36%): progressie 

Behoud van de blaas: 

18/97 (19%) ondergingen RC ivm 

progressie 

 

Complicaties: 

7 pten opgenomen ivm hematurie 

(n=3), sepsis (n=3) en buikpijn 

(n=1). Meest voorkomende 

bijwerkingen: dysurie, nycturie, 

blaasspasmes, hematurie en UWI. 

Alle voorbijgaand. Niemand stopte 

ivm complicaties. 

 

Progressie naar 

MIBC: 

Niet gerapporteerd 

 

Overleving: 

17/97 (18%) 

overleden, van wie 7 

agv blaascarcinoom 

 

KvL:  

Niet gerapporteerd 

                                                                 

rrrr U it het artikel kan niet opgemaakt worden of het een prospectieve of retrospectieve s tudie betreft. 
ssss Redenen voor exclusie: CHT als ablatieve behandeling (n=3), gestopt met behandeling (<4 CHT sessies) i.v.m. ernstige bijwerkingen (n=3, pijn in alle gevallen), ziekteprogressie tijdens 

inductiebehandeling (n=1),  

tttt Geen definities gegeven voor intolerantie of falen. 
uuuu C omplete respons wordt gedefinieerd als: negatieve cystoscopie, urine cytologie en biopten. Partiële respons wordt gedefinieerd als: positieve urine cytologie met negatieve biopten,  

of een G1Ta/G2Ta recidief. 

vvvv Gedefinieerd als: tijd vanaf start behandeling tot vervolgbehandeling, progressie naar MIBC, uitbreiding buiten de blaas, of metastasen op afstand.  

O verlijden zonder tekenen van ziekteprogressie wordt gecensord. 
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Soria et al., 

2016: 

Prospectieve, 

niet-vergelijkende 

studie, 

multicenter, Italië 

2009-2011 

Recidief NMIBC < 

graad 3wwww, geen 

CIS, gefaald op ten 

minste volledige 

inductie-

behandeling met 

BCGxxxx, complete 

TURBT 2 wk 

voorafgaand aan 

behandeling 

 

N=34 

Hyperthermie m.b.v. 

Unithermia + 

intravesicale 

chemotherapie (MMC): 

6 sessies (1x/wk 40 

mg) gevolgd door 

cystoscopie en urine 

cytologie 

Eindpunten: 

Primair 

Veiligheid en response 

rateyyyy 

Secundair 

RFS, PFSzzzz, OS 

 

Metingen: 

- Cystoscopie en urine 

cytologie: eerste ½ jaar 

1x/3 mnd, daarna 1x/6 

mnd, daarna jaarlijks 

- Complicaties volgens 

CTCAE na elke sessie en 

KvL (EORTC) op t=0 en 

eind vd behandeling 

 

Follow-up duur: 

Mediaan 41 mnd 

DFS: 

Response rate op t=12 mnd: 20/34 

(59%), na mediane FU van 41 mnd 

waren 15/34 (44%) ziektevrij, 

mediane tijd tot recidief en 

progressie = 11 resp. 30 mnd 

 

Behoud van de blaas: 

5/34 (15%) ondergingen RC, 

mediane tijd tot RC = 20 mnd 

 

Complicaties: 

Meest voorkomend: blaasspasmes, 

toegenomen mictiefrequentie. 5/34 

(15%) hadden een graad 3 

complicatie (blaasspasmes, 

allergische reactie), 4/34 (12%) 

stopten ivm graad 3 complicaties 

(blaasspasmes, huidallergie). 

Progressie naar 

MIBC: 

2/34 (6%) 

 

Overleving: 

5-jaars OS = 97% 

 

KvL: 

Verbetering globale 

KvL en functionele 

schalen, 

verslechtering 

urineweg 

symptomen, beide 

betreffen trends (t=0 

vs. na behandeling), 

niet significant  

Valenberg et al., 

2018: 

Retrospectieve, 

niet-vergelijkende 

CIS (met of zonder 

Ta/T1 NMIBC), ≥6 

CHT sessies, >6 

mnd FU data 

Hyperthermie m.b.v. 

Synergo systeem + 

intravesicale 

chemotherapie (MMC): 

Eindpunten: 

Primair 

Complete responsbbbbb op 

t=6 mnd 

Complete respons (n=50)ddddd: 

6 mnd na start: 23/50 (46%), 

gevolgd door een recidief in 4/23 

(17%) op t=2 jaar, 2-jaars RFS = 

Progressie naar 

MIBC: 

16% 

 

                                                                 

wwww P atiënten met een Ta-T1, G1-2 NMIBC konden geïncludeerd worden, d.w.z. zowel intermediair als hoog risico NMIBC, maar patiënten met een hooggradige (G3) tumor werden uitgesloten.  

Het aantal patiënten met een intermediair dan wel hoog risico NMIBC is niet gerapporteerd. 

xxxx Gedefinieerd als: recidief 6 -24 mnd na start BCG immunotherapie. 
yyyy Respons is gedefinieerd als: afwezigheid van elke ongunstige uitkomst, te weten recidief TaT1 G1-G2 NMIBC of progressie (i.e. G3 NMIBC, CIS of MIBC). 

zzzz V oor definities van recidief en progressie: zie voorgaande voetnoot. 
bbbbb Gedefinieerd als: geen CIS, hooggradig NMIBC, T1 NMIBC, of uitbreiding buiten de blaas, bevestigd m.b.v. histologisch onderzoek of m.b.v. cystoscopie én urine cytologie. Laaggradig Ta NMIBC 

is  niet meegeteld aangezien dit wordt beschouwd als een gunstig resultaat.  

ddddd De hier weergegeven resultaten m.b.t. complete respons, blaasbehoud, progressie naar MIBC en overleving betreffen de resultaten van de subgroep van BCG-refractaire patiënten (n=50). 
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studie, multi-

center, 

Nederland/Italië/

Duitsland/ 

Israël/GB 

2000-2016 

 

N=270, van wie 

236 ≥6 CHT 

sessies en 150 >6 

mnd FU data, 

50/150 BCG 

refractairaaaaa 

 

4-8 sessies (1x/wk 80 

of 40mg) gevolgd door 

onderhouds-

behandeling (elke 4-8 

weken een sessie, 

schema’s verschillen 

enigszins per centrum) 

Secundair 

Aantal recidieven en 

RFSccccc na complete 

respons op t=2 jaar, 

progressie naar MIBC, OS, 

cystectomievrije 

overleving, bijwerkingen 

 

Metingen: 

6 mnd na start: pathologie 

of zowel cystoscopie als 

urine cytologie 

 

Follow-up duur: 

Gemiddeld 36 mnd 

69% (Kaplan-Meier analyse) 

 

Behoud van de blaas: 

14/49 (29%) ondergingen RC, 

gemiddelde RC-vrije overleving = 

45 mnd (95%BI 36-55) (Kaplan-

Meier analyse) 

 

Complicaties: 

13% stopte tijdens 

inductiebehandeling en 17% tijdens 

onderhoudsbehandeling vanwege 

blaasspasmes, allergie of 

verhoogde aandrang/ 

mictiefrequentie  

Overleving: 

76%, gemiddelde OS 

= 80 mnd (95%BI 

65-94) (Kaplan-Meier 

analyse) 

 

KvL:  

Niet gerapporteerd 

De Jong et al., 

2018: 

Post-hoc analyse 

van prospectieve, 

niet-vergelijkende 

studie, 

multicenter, 

Nederland/GB 

Recidief 

hooggradig NMIBC, 

hoog risico, incl. 

CIS, refractair voor 

BCGeeeee, die niet fit 

genoeg zijn voor 

RC of RC 

weigerenfffff 

Hyperthermie m.b.v. 

Combat BRS systeem 

V2.0 + intravesicale 

chemotherapie (MMC): 

4 of 6 sessies (1x/wk 

80 mg) gevolgd door 6 

sessies (1x/mnd 

80mg) 

Eindpunten: 

Primair 

DFSggggg  

Secundair 

- Complicaties 

- Cumulatieve incidentie 

recidief/progressie 

 

DFS (n=52)hhhhh: 

Uit figuur geschat:  

12 mnd: 55%, 24 mnd: 38% 

(Kaplan-Meier analyse) 

 

 

Einde studie: 26/52 (50%) 

ziektevrij, 22/52 (42%) recidief, 

Progressie naar 

MIBC: 

4/52 (8%) 

 

Overleving: 

2/52 (4%) overleden 

tijdens FU agv 

blaascarcinoom 

                                                                 
aaaaa Gedefinieerd als: persisteren van CIS ondanks adequaat BCG regime (d.w.z. ten minste 5 van de 6 sessies in het kader van inductiebehandeling, en ofwel opnieuw een inductiebehandeling ofwel 

ten minste 2 van de 3 sessies in het kader van een onderhoudsbehandeling), of recidiveren van CIS binnen 6 mnd na de laatste BCG behandeling ondanks een initieel complete response. 
ccccc Geen definitie gegeven, wel wordt aangegeven dat een recidief bevestigd moet zijn m.b.v. histologisch onderzoek of m.b.v. cystoscopie én cytologie. 
eeeee Recidief hooggradig NMIBC <6-9 mnd gerekend vanaf de laatste BCG sessie, ondanks adequaat BCG regime (d.w.z. ten minste 5 van de 6 sessies in het kader van inductiebehandeling, en ofwel 

opnieuw een inductiebehandeling ofwel ten minste 2 sessies in het kader van een onderhoudsbehandeling). 
fffff In het artikel is niet aangegeven of een complete TURBT (van papillaire tumoren) voorafgaand aan inclusie een vereiste was. 
ggggg Gedefinieerd als: tijd van start CHT tot recidief en/of progressie. Recidief = hooggradig NMIBC, progressie = MIBC of metastasen. 
hhhhh Voor de effectiviteitsanalyses zijn de 52 patiënten geïncludeerd die ≥5 CHT sessies hadden ondergaan, voor de veiligheidsanalyses zijn alle 55 patiënten geïncludeerd.   
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2014-2017   

N=55, alleen CIS 

n=27, gelijktijdig 

CIS n=4, 52 

patiënten met ≥5 

CHT sessies  

Metingen: 

- Cystoscopie en urine 

cytologie: 1x/3 mnd, 

biopten op indicatie 

- CT-urografie: jaarlijks 

- Complicaties volgens 

CTCAE  

 

Follow-up duur: 

Mediaan 14 mnd (IQR 7,6-

25) 

4/52 (7,7%) progressie, 1-jaars 

cumulatieve incidentie rate 

recidief/progressie = 53% 

 

Complete respons bij CIS: 

3 mnd na start: 21/30 (70%) 

 

Behoud van de blaas: 

11/52 (21%, allen met recidief) 

ondergingen RC, 12de pt ingepland 

 

Complicaties: 

2/55 (4%) ontwikkelden een graad 

3 complicatie (pijn, UWI), 3/55 

(5%) stopten ivm complicaties 

(zwelling vh gelaat, urticaria, pijn) 

 

KvL:  

Niet gerapporteerd 

Tan et al., 2019: 

Fase 3 RCT (1:1), 

multicenter, GB 

2010-2013 

 

Voortijdig gestopt 

ivm hoog aantal 

recidieven onder 

pten met CIS in 

Recidief NMIBC, 

intermediair of 

hoog risicoiiiii, incl. 

CIS, na ten minste 

inductiebehandelin

g met BCGjjjjj, 

complete TURBT 

van papillaire 

tumor(en) voor 

Interventie: 

Hyperthermie m.b.v. 

Synergo systeem + 

intravesicale 

chemotherapie (MMC): 

6 sessies (1x/wk 

40mg), indien 

ziektevrij op t=3 mnd 

gevolgd door 6-

Eindpunten: 

Primair 

DFSkkkkk voor alle pten en 

complete responslllll op t=3 

mnd voor pten met CIS 

Secundair 

PFS, OS, RFS in pten 

zonder CIS, complicaties, 

KvL 

DFSmmmmm: 

24 mnd: 35%, subgroep zonder 

CIS (n=15): 53% (Kaplan-Meier 

analyses) 

 

Complete respons bij CIS 

(n=33): 

3 mnd: 30% (Kaplan-Meier 

analyse) 

Progressie naar 

MIBC: 

24 mnd: 17% 

(Kaplan-Meier 

analyse) 

 

Overleving: 

24 mnd: 85% 

(Kaplan-Meier 

                                                                 

iiiii Het aantal patiënten met een intermediair dan wel hoog risico NMIBC is niet gerapporteerd. 
jjjjj Zowel patiënten die BCG refractair waren als patiënten die intolerant voor BCG immunotherapie waren of een relapse na BCG immunotherapie hadden. 

kkkkk Gedefinieerd als: tijd vanaf randomisatie tot detectie van histologisch bevestigd recidief, positieve urine cytologie of overlijden.  
lllll Gedefinieerd als: geen zichtbare tumor bij cystoscopie, negatieve urine cytologie en negatieve random biopten. 

mmmmm De hier weergegeven resultaten m.b.t. DFS, complicaties, progressie naar MIBC en overleving betreffen de resultaten van de interventie (CHT)-groep. Het relatieve effect t.o.v. de 

controlegroep wordt niet weergegeven aangezien deze groep niet met de huidige s tandaardbehandeling behandeld wordt. 
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CHT-groep inclusie 

 

N=104, van wie 

CHT n=48, alleen 

CIS n=21, 

gelijktijdig CIS 

n=12 

 

 

wekelijkse sessies 

gedurende eerste jaar 

en 8-wekelijkse sessies 

gedurende tweede jaar 

 

Controle: 

Tweede BCG 

behandeling: 6 sessies 

(1x/week) gevolgd 

door onderhouds-

behandeling tot t=24 

mnd, of de 

standaardbehandeling 

van het includerende 

zkh (MMC, EMDA MMC) 

 

Metingen: 

- Cystoscopie en urine 

cytologie: 1x/3 mnd, 

gedurende ten minste 24 

mnd 

- Complicaties volgens 

CTCAE  

- KvL (EQ-5D): 1x/3 mnd 

 

Follow-up duur: 

Ziektevrije ptn: mediaan 

36 mnd 

 

Behoud van de blaas: 

Niet gerapporteerd 

 

Complicaties: 

In totaal 6 graad 3 complicaties 

(pijn, moeheid, hematurie, 

huiduitslag), 5/48 (10%) stopten 

op verzoek vd pt of ivm 

complicaties (huidallergie, 

verhoogde aandrang, nycturie, 

katheterisatie onmogelijk, 

hematurie) 

analyse) 

 

KvL:  

Gemiddelde score 

lijkt stabiel tussen 

0,8 en 0,9 

Marquette et 

al., 2019: 

Prospectieve, 

niet-vergelijkende 

studie, single-

center, Frankrijk 

2017-2018 

NMIBC, 

intermediair of 

hoog risico, incl. 

CIS, refractair voor 

BCGnnnnn, die niet 

fit genoeg zijn voor 

RC of RC weigeren, 

complete TURBT 

(2nd look) 4-6 

weken voor start 

behandeling  

 

N=22, van wie 

Hyperthermie m.b.v. 

Combat BRS systeem 

+ intravesicale 

chemotherapie (MMC):  

6 sessies (1x/wk 40 

mg)  

Eindpunten: 

Bijwerkingen/complicaties, 

aantal recidieven 

 

Metingen: 

- Cystoscopie en urine 

cytologie: 6 weken na de 

laatste instillatie gevolgd 

door 1x/3 mnd gedurende 

1 jaar  

- Complicaties volgens 

CTCAE 

 

Recidieven:  

6/22 (27,3%) ontwikkelden 

recidief, van wie 2 progressie tot 

MIBC, gemiddelde tijd tot recidief = 

7,4 mnd (95% BI 5,3-9,4) 

 

Behoud van de blaas: 

4/22 (18,2%, allen met recidief) 

ondergingen RC 

 

Complicaties: 

Meest voorkomend: urge klachten, 

dysurie, lekkage vanuit de blaas 

Progressie naar 

MIBC: 

2/22 (9,0%)  

 

Overleving/KvL:  

Niet gerapporteerd 

 

 

                                                                 

nnnnn Gedefinieerd als: recidief <12 mnd na BCG immunotherapie (n=6), refractair voor BCG immunotherapie, gedefinieerd als: persisteren van hooggradige tumor op t=3 mnd of aanwezigheid CIS op 

t=3 en t=6 mnd of ontstaan van hooggradige tumor tijdens behandeling met BCG immunotherapie (n=11), of een contra-indicatie voor BCG immunotherapie, gedefinieerd als: ernstige bijwerking (> 

graad 3A) of in het verleden behandeld met radiotherapie (n=5). 
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intermediair risico 

n=2, hoog 

risicoooooo n=20, 

alleen CIS n=8 

Follow-up duur: 

Gemiddeld 11,1 mnd  

van de MMC. Alleen graad 1 en 2. 

2/22 (9,0%) stopten o.a. ivm te 

kleine blaascapaciteit 

Chiancone et 

al., 2020: 

Prospectieve, 

vergelijkende 

studie, single-

center, Italië 

2017 – 2020 

NMIBC, hoog 

risico, incl. CIS 

(Ta/T1G3), gefaald 

op BCGppppp, 

indicatie voor RC 

 

N=103, van wie 98 

≥5 CHT sessies, 

n=72 MMC, 

gelijktijdig CIS 

n=11 

 

 

Hyperthermie m.b.v. 

Combat BRS systeem 

+ intravesicale 

chemotherapie (MMC):  

6 sessies (1x/wk 40 

mg) gevolgd door 

TURBTqqqqq, indien 

ziektevrij 6 wk na 

afronden 

inductiebehandeling 

gevolgd door 

maandelijkse sessies 

gedurende 3 - 9 mnd, 

indien laaggradig 

recidief gevolgd door 

herhaling 6 sessies 

(1x/wk), indien 

hooggradig recidief 

gevolgd door RC. 

Eindpunten: 

Primair: 

Respons op 

inductiebehandelingrrrrr, 

voorspellende factoren 

voor behandelresultaat, 

DFSsssss 

 

Secundair: 

Complicaties 

 

Metingen: 

- Cystoscopie en urine 

cytologie: 6 weken na de 

laatste instillatie 

- CT-abdomen/pelvis: 

jaarlijks 

- Complicaties volgens 

CTCAE 

DFS (n=72)ttttt: 

Respons op inductiebehandeling: 

51/72 (71%), gemiddelde DFS = 

23 mnd 

 

Behoud van de blaas: 

Niet gerapporteerd 

 

Complicaties:  

In totaal 4 graad 3 complicaties 

(urge klachten, pijn urinewegen), 

3/75 (4%) stopten ivm 

complicaties 

Progressie naar 

MIBC: 

4/72 (6%) bij 

onderzoek 6 wk na 

afronden 

inductiebehandeling 

 

Overleving: 

Niet gerapporteerd 

 

KvL:  

Niet gerapporteerd 

                                                                 

ooooo Indeling in risicogroepen vlgs EORTC risicoscore 

ppppp P atiënten zijn geclassificeerd als BCG refractair (43%), BCG unresponsive (17%), BCG relapse (22%) of BCG intolerant (18%). P atiënten moesten adequate behandeling met BCG 

immunotherapie hebben ondergaan, gedefinieerd als: 6  sessies in het kader van inductiebehandeling, gevolgd door ofwel ten minste 3 sessies in het kader van een onderhoudsbehandeling, ofwel 

opnieuw een inductiebehandeling. 
qqqqqqqqqq In het artikel is niet aangegeven of een complete TURBT (van papillaire tumoren) voorafgaand aan inclusie een vereiste was. D oor deze beschrijving van de interventie lijkt dat niet het 

geval; eerder lijkt het te gaan om neoadjuvante inzet van CHT. 

rrrrr Gedefinieerd als: ziektevrij (geen recidief of progressie) 6  wk na afronden inductiebehandeling. 
sssss Geen definitie gegeven, maar het lijkt te gaan om tijd tot recidief (alle graderingen) of progressie. 

ttttt De hier weergegeven resultaten m.b.t. DFS, complicaties en progressie naar MIBC betreffen de resultaten van de MMC-groep. 
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Vergelijkende 

behandeling: 

Hyperthermie m.b.v. 

Combat BRS systeem 

+ intravesicale 

chemotherapie met 

epirubicine (50 mg) 

 

 

Follow-up: 

Gemiddeld 13 (±11) mnd 
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Brummelhuis et 

al., 2021: 

Retrospectieve, 

niet-

vergelijkende 

studie, single-

center, 

Nederland 

2001-2020 

 

Waarschijnlijk 

overlap met 

Arends et al., 

2014 

 

Primair of recidief 

NMIBC, 

intermediair of 

hoog risico, incl. 

CIS 

 

N=324, van wie 

299 met voldoende 

data, en 274 ≥6 

CHT sessies: 

intermediair risico 

n=77, hoog 

risicouuuuu n=197, 

alleen CIS n=56, 

gelijktijdig CIS 

n=72 

 

234/274 (85,4%) 

behandeld met 

BCG, van wie 178 

refractair voor 

BCGvvvvv, 21 BCG 

intolerant, en 35 

reden van stoppen 

TURBT gevolgd door 

hyperthermie m.b.v. Synergo 

systeem + intravesicale 

chemotherapie (MMC of 

epirubicine bij MMC allergie): 

 

Bij complete TURBT (n=124) 

en deel van de patiënten met 

CIS (n=48): 

6 sessies (MMC 1x/wk 40 mg 

of epirubicine 1x/wk 60 mg) 

gevolgd door 6-wekelijkse 

sessies gedurende eerste jaar, 

gevolgd door een schema met 

lagere frequentie 

 

Bij incomplete TURBT (n=22) 

en deel van de patiënten met 

CIS (n=80): 

6 sessies (MMC 1x/wk 80 mg 

of epirubicine 1x/wk 100) 

gevolgd door 6-wekelijkse 

sessies gedurende eerste jaar, 

gevolgd door een schema met 

Eindpunten: 

Primair 

RFSwwwww (patiënten met 

papillaire tumor en complete 

TURBTxxxxx), en complete 

responsyyyyy (patiënten met 

CIS of papillaire tumor en 

incomplete TURBT) 

Secundair 

Progressie naar MIBC, 

overleving, relatieve en 

kankerspecifieke overleving, 

complicaties 

 

Metingen: 

- Cystoscopie en urine 

cytologie: eerste 2 jaar elke 3 

mnd, daarna om de 

behandeling 

- CIS: biopten 3 of 6 mnd na 

start behandeling  

- Complicaties volgens CTCAE 

 

Follow-up duur: 

RFS bij papillaire tumor en 

complete TURBT (n=68)zzzzz:  

1 jaar: 73%, 2 jaar: 54%, 5 jaar: 

32% (Kaplan-Meier analyse) 

 

Complete respons bij CIS 

resp. papillaire tumor en 

incomplete TURBT: 

6 mnd na start: 48/88 (55%) 

resp. 7/16 (44%) 

 

Blijvende respons na complete 

respons bij CIS (n=52): 

1 jaar: 79%, 2 jaar: 66%, 5 jaar: 

39% (Kaplan-Meier analyse) 

 

Behoud van de blaas (gehele 

cohort): 

80/274 (29%) ondergingen RC 

gedurende mediane FU van 56 

mnd, overleving van deze 80 pten 

5 jaar: 71%, 10 jaar: 43% 

(Kaplan-Meier analyse) 

 

Progressie naar MIBC: 

21/178 (12%)  

 

Overleving: 

5 jaar: 71%, 10 jaar: 

44% (Kaplan-Meier 

analyse) 

 

Relatieve overleving: 

5 jaar: 79%, 10 jaar: 

58% (Kaplan-Meier 

analyse)  

 

Kankerspecifieke 

overleving: 

5 jaar: 86%, 10 jaar: 

73% (Kaplan-Meier 

analyse) 

 

KvL:  

Niet gerapporteerd 

                                                                 

uuuuu Indeling in risicogroepen volgens EAU richtlijn 

vvvvv Gedefinieerd als: BCG immunotherapie gestopt vanwege refractaire of resistente ziekte, of een relapse tijdens BCG behandeling.   
wwwww Rec idief is gedefinieerd als een histologisch bevestigd recidief NMIBC, of positieve hooggradige urine cytologie. Bij één laaggradig recidief gedurende FU wordt TURBT verricht en vindt 

continuering intravesicale behandeling plaats. Dit wordt niet geteld als recidief. 

xxxxx H ier worden de patiënten met een papillaire tumor en een incomplete TURBT aan toegevoegd, mits zij complete respons hebben op t = 6  mnd. 
yyyyy Gedefinieerd als: negatieve biopten of geen zichtbare tumor bij cystoscopie gecombineerd met negatieve urine cytologie. 

zzzzz De hier weergegeven resultaten m.b.t. RFS, complete respons, blijvende respons, progressie naar MIBC en overleving betreffen de resultaten van de BCG refractaire groep. 
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BCG niet 

gedocumenteerd, 

12/274 (4,4%) 

ontvingen CHT als 

eerste behandeling 

lagere frequentie Mediaan 56 mnd Behoud van de blaas 2 jaar na 

laatste TURBT: 76%, 5 jaar: 61% 

 

Complicaties (gehele cohort): 

30/299 (10%) ervaarden een 

graad 3 complicatie (spasmen, 

pijn, katheterproblemen, dysurie, 

UWI, nycturie), 34/299 (11%) 

stopten ivm complicaties 
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Bijlage 6 - Beoordeling risico op bias 

Kwaliteitsbeoordeling studie indicatie 1  

 
Arends et al. 2016 beoordeeld met de ‘Cochrane Risk of bias tool’: 

 

Was the method of randomization adequate? (selection) Ja  

Was the treatment allocation concealed? (selection) Ja 

Was the patient blinded to the intervention? (performance) Nee 

Was the care provider blinded to the intervention? (performance) Nee 

Was the outcome assessor blinded to the intervention? (detection) Niet duidelijk 

Was the drop-out rate described and acceptable? (attrition) Ja 

Were all randomized participants analyzed in the group to which they were 

allocated? (attrition) 

Nee. Patiënten met CIS zijn niet meegenomen in de 

analyses 

Are reports of the study free of suggestion of selective outcome reporting? 

(reporting) 

Nee. De primaire uitkomstmaten zijn aangepast 

(Clinicaltrials.gov NCT00384891) 

Were the groups similar at baseline regarding the most important prognostic 

indicators? (selection) 

Ja 

 

Were cointerventions avoided or similar? (performance) Ja. Geen gelijktijdige interventies 

Was the compliance acceptable in all groups? (performance) Ja 

Was the timing of the outcome assessment similar in all groups? (detection) Ja. Intervallen van 3 maanden 

Are other sources of potential bias unlikely? (other) Nee. Voortijdig staken inclusie, betrokkenheid 

fabrikant bij studie en dataverzameling en –beheer, 

COI corresponding author 
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Kwaliteitsbeoordeling studie indicatie 2 

 

Gianfrancesco et al. 2020 beoordeeld met de Newcastle Ottawa Scale for cohort 

studies: 

 

Answer options:  A study can be awarded a maximum of one star for each 

numbered item within the Selection and Exposure categories. A maximum of 
two stars can be given for Comparability. 

 

SELECTION 

1) Representativeness of the exposed cohort 
Item is assessing the representativeness of exposed individuals in the community, not the 
representativeness of the sample from some general population. For example, subjects 
derived from groups likely to contain middle class, better educated, health oriented 
women are likely to be representative of postmenopausal estrogen users while they are 
not representative of all women (e.g. members of a health maintenance organisation 
(HMO) will be a representative sample of estrogen users. While the HMO may have an 
under-representation of ethnic groups, the poor, and poorly educated, these excluded 
groups are not the predominant users users of estrogen). 

 

-> a) Truly representative of the average BCG high-risk refractory NMIBC 
patient in the community * 

b) Somewhat representative of the average ___________ in the community * 
c) Selected group of users eg nurses, volunteers 

d) No description of the derivation of the cohort 

 

2) Selection of the non exposed cohort 
 

-> a) Drawn from the same community as the exposed cohort * 

b) Drawn from a different source 
c) No description of the derivation of the non exposed cohort 

3) Ascertainment of exposure 

 

-> a) Secure record (e.g. surgical records) * 
b) Structured interview * 

c) Written self report 
d) No description 

 

4) Demonstration that outcome of interest was not present at start of study 

 
-> a) Yes * 

b) No 
 

COMPARABILITY 

1) Comparability of Cohorts on the Basis of the Design or Analysis  
A maximum of 2 stars can be allotted in this category. Either exposed and non-exposed 
individuals must be matched in the design and/or confounders must be adjusted for in 
the analysis.  Statements of no differences between groups or that differences were not 
statistically significant are not sufficient for establishing comparability.  Note: If the 
relative risk for the exposure of interest is adjusted for the confounders listed, then the 
groups will be considered to be comparable on each variable used in the adjustment. 
There may be multiple ratings for this item for different categories of exposure (e.g. ever 
vs. never, current vs. previous or never) 

 
a) Study controls for _______________  (Select the most important factor) * 

b) Study controls for any additional factor *  
(This criteria could be modified to indicate specific control for a second important factor) 
-> Exposed and non-exposed individuals are not matched in the design nor 

confounders are adjusted for in the analysis. However, inclusion criteria for 
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Answer options:  A study can be awarded a maximum of one star for each 
numbered item within the Selection and Exposure categories. A maximum of 
two stars can be given for Comparability. 
 
exposed and non-exposed are comparable, as are baseline characteristics for 

both groups. 
 

OUTCOME 
 
1) Assessment of outcome 

 
a) Independent blind assessment * 
-> b) Record linkage * 

c) Self report  
e) No description 

 
2) Was follow up long enough for outcomes to occur? 
An acceptable length of time should be decided before quality assessment begins (e.g. 5 
yrs. for exposure to breast implants) 

 
-> a) Yes (median FU of 5 years) * 

b) No 
 

3) Adequacy of follow up of cohorts 
This item assesses the follow-up of the exposed and non-exposed cohorts to ensure that 
losses are not related to either the exposure or the outcome. 

 
a) Complete follow up – all subject accounted for * 
-> b) Subjects lost to follow up unlikely to introduce bias, small number lost: 
<10% in both arms * 
c) Follow up rate < …% (select an adequate %) and no description of those lost 

d) No statement 
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Bijlage 7 – Reacties van partijen op conceptstandpunt 

Het Zorginstituut heeft reacties ontvangen van: 

• Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) 

• Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)   

• Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) en 

Patiëntenvereniging Leven Met Blaas of Nierkanker (LMBNK)  

• Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 

 

Op de volgende pagina’s zijn de reacties integraal weergegeven.  

NB In verband met de privacy zijn in de openbare versie van dit standpunt namen 

van betrokkenen weggelaten; in de oorspronkelijke documentatie zijn deze wel 

vermeld.  
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Van: Nederlandse Vereniging voor Urologie (per email)  

Verzonden: vrijdag 10 september 2021 11:19 

Aan: ZIN 

Onderwerp: RE: consultatie Conceptstandpunt CHT bij NMIBC 

 

Beste mevrouw [naam], 

 

Helaas enigszins vertraagd treft u hieronder onze reactie op uw vragen in de email van 7 juli jl., vergezeld van het 

concept-indicatieprotocol. 

Uw collega [naam] is zoals u weet regelmatig op de hoogte gehouden door de heer [naam]. 

Onze reactie is cursief onder de betreffende vraag weergegeven.   

 
- Zorgactiviteiten en aanspraakcodes 

Chemohyperthermie betreft medisch specialistische zorg. Daarom zullen de declaratie en de vergoeding van de zorg 

verlopen via het DBC-systeem. De daarvoor benodigde zorgactiviteiten zijn reeds aanwezig. Voor het declareren van 

deze zorg kunnen de volgende codes met oranje aanspraakcode (2601)[1] worden gebruikt:  

 

ZA-code Aanspraakcode Omschrijving  
2601  Lokale hyperthermie blaaswand in combinatie met intravesicale 

chemotherapie (Synergo) 

 

Zoals inmiddels afgestemd met NZa zal de merknaam Synergo niet meer vermeld worden. 

 

- Ad 8.4: In een standpunt nemen we altijd een financiële paragraaf op, waarin een zogeheten budget-
impact raming (‘budget impact analyse’, BIA) wordt weergegeven. Bent u het eens met de 
gepresenteerde BIA?  

De NVU is akkoord met de gepresenteerde BIA 

 

- Zijn de geschatte aantallen en kosten naar uw inzicht juist?  

De geschatte aantallen en de kosten zijn naar onze mening correct. 

 

- Indien u aanpassingen heeft, kunt u dit dan ook onderbouwen met een (verifieerbare) bron? 

Dit is niet van toepassing. 

 

- Tot slot, in paragraaf 6.3 vragen wij de NVU om een indicatiedocument op te stellen. Daarnaast verzoeken 
wij de beroepsgroepen en patiëntenverenigingen duidelijke patiënteninformatie en eventueel een 
keuzehulp op te stellen. 

- Dit heeft mijn collega [naam] recent telefonisch met dr. [naam] (NVU) en mw. [naam] (NFK) besproken.  

- Van dr. [naam] begrepen wij dat we een indicatiedocument binnen afzienbare tijd tegemoet kunnen zien. 
Graag voegen wij dit document toe als bijlage aan het definitieve standpunt. 

Zoals afgesproken treft u bijgaand het door Dr. [naam] namens de Nederlandse Vereniging voor Urologie opgestelde 

indicatieprotocol in concept aan.  

 

Met hartelijke groet, 

[naam] 

 

 

 

                                                                 
[1] www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/07/13/overzicht-zorgactiviteiten-met-aanspraakcode-

zvw, actuele versie. 

http://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/07/13/overzicht-zorgactiviteiten-met-aanspraakcode-zvw
http://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/07/13/overzicht-zorgactiviteiten-met-aanspraakcode-zvw
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Van: secretariaat NVMO  (per email) 
Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 15:39 
Aan: [naam], ZIN 
Onderwerp: RE: consultatie Conceptstandpunt CHT bij NMIBC 

 

Geachte [naam], 

 

De NVMO is van mening dat er zorgvuldige afwegingen gemaakt zijn en kan zich 

dan ook vinden in de conclusie. Wat ons betreft geen wijzigingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

   [naam] | verenigingssecretaris  
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Van: ZN   (per email) 

Verzonden: woensdag 8 september 2021 17:25 

Onderwerp: RE: consultatie Conceptstandpunt CHT bij NMIBC 

 

Beste [naam], 
  
Hierbij alsnog een reactie van ZN: 

 

indicaties 
Het is goed om de indicaties in de (model)overeenkomst op te nemen. Als ZN het goed 
begrijpt gaat het om: 

Indicatie 1. 
- patiënten met een intermediair of hoog risico NMIBC zonder CIS bij wie BCG 
immunotherapie niet succesvol is én 
- onvoldoende fit zijn voor een radicale cystectomie. 

Indicatie 2. 
- patiënten zonder CIS die in aanmerking komen voor BCG immunotherapie, maar een contra-
indicatie hebben voor deze behandeling of deze behandeling niet kunnen ontvangen 

vanwege: 
- een tekort aan BCG, én 
- die een indicatie voor een radicale cystectomie hebben. 
  

controles 
Indicatie 1. is via achterafcontroles (deels) te toetsen, namelijk voor wat betreft gebruik van 
BCG. De indicatie voor cystectomie is niet zonder materiele controle te beoordelen. 

Indicatie 2. is alleen te via materiële controle te beoordelen. 
  
Kosten 
Wat betreft de kosten wordt onterecht uitgegaan van één dbc. De zorgactiviteit 039886 komt 

in de volgende dbc’s terecht: 
DISdata 2019  

pat. ZA 

020110003 - Het spoelen van de blaas met vloeistof bij blaaskanker 117 566 

020110021 - Kijkoperatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 45 102 

020110002 - Het spoelen van de blaas met vloeistof bij goedaardig of kwaadaardig 
gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 

2 6 

020110019 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of 
kwaadaardig gezwel van de blaas 

2 5 

020110037 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij 
goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 

1 1 

020110009 - Operatieve behandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de 
blaas 

1 2 

Per dbc dus gemiddeld 4 a 5 keer een spoeling. 
  
Tarieven: 

020110003 – € 1135,-, Deze leidt af van interventies 039886, 039887 of 039888. 
020110021 – € 4085,- In dit geval wordt (extra) een endoscopische interventie geregistreerd. 
Het is mij niet duidelijk hoe ZN dat moet plaatsen. Wellicht is er verschil van registratie tussen 
de instellingen. 

In de berekeningen moet dus gecorrigeerd worden voor 70% ZP 020110003 en 30% ZP 
020110021. 
Het gemiddelde tarief van de behandeling (incl. de medicatie) komt dus op: € 2020,- + 5 x 

https://www.opendisdata.nl/msz/zorgproduct/020110003
https://www.opendisdata.nl/msz/zorgproduct/020110021
https://www.opendisdata.nl/msz/zorgproduct/020110002
https://www.opendisdata.nl/msz/zorgproduct/020110019
https://www.opendisdata.nl/msz/zorgproduct/020110037
https://www.opendisdata.nl/msz/zorgproduct/020110009
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126,- = 2650,- 
De doorlooptijd van de dbc is 120 dagen (voor blaasspoelingen geldt de uitzondering voor 
chemotherapie niet) dus per jaar per patiënt 3 x 2650,- = € 7950,- 

Dan is de winst dus groter dan in de ZINL berekeningen. Alles staat of valt met het 
percentage patiënten dat alsnog een cystectomie krijgt. 
  
  

Met Hartelijke groet, 
  
[naam]  

Adviserend Geneeskundige  

 
Zorgverzekeraars Nederland 
Sparrenheuvel 16 | 3708 JE ZEIST 
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Bijlage 8 – Concept indicatiedocument 
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