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Betreft Standpunt Autologe hematopoietische stamceltransplantatie (AHSCT) 

bij patiënten met zeer actieve relapsing remitting multiple sclerose 
(RRMS) ondanks behandeling met hoog effectieve tweedelijns 
ziektemodulerende medicijnen (disease modifying therapies, DMT’s). 

Geachte heer Kuipers, 

Hierbij zenden wij u het Standpunt Autologe hematopoietische 
stamceltransplantatie (AHSCT) bij patiënten met zeer actieve relapsing remitting 
multiple sclerose (RRMS) ondanks behandeling met hoog effectieve tweedelijns 
ziektemodulerende medicijnen (disease modifying therapies, DMT’s). 

Op basis van de beoordeelde studies concludeert het Zorginstituut dat voor 
patiënten met zeer actieve RRMS die doorbreken op hoog effectieve tweedelijns 
DMT’s – bij wie het risico op ernstige invaliditeit hoog is – de gunstige effecten 
van stamceltransplantatie opwegen tegen de ongunstige effecten. Daarbij weegt 
ook mee dat stamceltransplantatie een intensieve vorm van immunotherapie is en 
dat deze zorg in Nederland beschikbaar en van hoge kwaliteit is. Het Zorginstituut 
concludeert daarom dat stamceltransplantatie voldoet aan de stand van de 
wetenschap en praktijk en daarmee kan worden toegelaten tot het basispakket 
van de zorgverzekering. Het Zorginstituut heeft aan de betrokken beroeps- en 
patiëntenverenigingen gevraagd om een waarborgendocument met 
kwaliteitsafspraken op te stellen om passende zorg te garanderen. 

Voor verdere toelichting verwijzen wij naar het bijgevoegde standpunt. 

Dit standpunt heeft als ingangsdatum 13 december 2022. 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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Samenvatting 

Standpunt Autologe hematopoietische stamceltransplantatie bij zeer 

actieve relapsing remitting multiple sclerose ondanks adequate 

behandeling met hoog effectieve tweedelijns ziektemodulerende medicatie  

 

In dit standpunt beoordeelt het Zorginstituut of stamceltransplantatie (autologe 

hematopietische stamceltransplantatie, AHSCT) effectief is bij patiënten met zeer 

actieve relapsing remitting multiple sclerose (RRMS), die doorbreken op behandeling 

met hoog effectieve tweedelijns ziektemodulerende medicijnen (disease modifying 

therapies, DMT’s). Onze conclusie is dat stamceltransplantatie een voldoende 

bewezen effectieve behandeling is voor deze patiëntengroep. Stamceltransplantatie 

voldoet daarmee aan het wettelijk criterium ‘de stand van de wetenschap en 

praktijk’ en kan worden toegelaten tot het basispakket. 

 

Uitleg over de behandeling met stamceltransplantatie 

Stamceltransplantatie is een ingrijpende therapie waarbij stamcellen uit het bloed 

van de patiënt worden gehaald. Na een kuur met chemotherapie waarbij het 

immuunsysteem wordt vernietigd, worden deze stamcellen weer teruggegeven aan 

de patiënt. De behandeling kan ernstige bijwerkingen hebben. Stamceltransplantatie 

is een intensieve vorm van immunotherapie met als doel het immuunsysteem te 

resetten. 

 

Er is een kleine groep van patiënten met zeer actieve RRMS, waarbij behandeling 

met tweedelijns medicatie onvoldoende effect heeft. Het betreft naar schatting 10 

tot 20 patiënten per jaar. Dit zijn patiënten die hoge ziekteactiviteit houden en in 

korte tijd achteruitgaan. Er is bij deze patiënten weinig tijd om een effectieve 

behandeling te geven om meer onherstelbare neurologische schade te voorkomen. 

Voor deze specifieke patiëntengroep is de effectiviteit van stamceltransplantatie 

beoordeeld. 

 

Uitleg bij ons onderzoek naar het effect van stamceltransplantatie 

De beoordeling in dit standpunt is vooral gebaseerd op één gerandomiseerde studie. 

We hebben aan de hand van deze studie onderzocht of met voldoende zekerheid 

kan worden vastgesteld of de resultaten na stamceltransplantatie beter zijn dan na 

de standaardbehandeling namelijk overstappen naar een ander hoog effectieve 

tweedelijns DMT. We hebben ook gekeken of observationele studies dezelfde 

resultaten hebben gevonden. 

 

Uit de studieresultaten blijkt dat patiënten na stamceltransplantatie minder vaak 

een klinisch relapse hebben en minder progressie van invaliditeit op zowel de korte 

termijn als lange termijn. Ook heeft stamceltransplantatie op de korte termijn een 

positief effect op de kwaliteit van leven. Het is onzeker of dit effect op de langere 

termijn aanhoudt. In de studies overleden geen patiënten na behandeling met 

stamceltransplantatie. Er kwamen wel meer ernstige complicaties voor na 

stamceltransplantatie, maar deze zijn vooral tijdelijk van aard. 

 

De stand van de wetenschap en praktijk 

De belangrijkste taak van het Zorginstituut is het verduidelijken van de aard, inhoud 

en omvang van het basispakket van de zorgverzekering. Om zorg voor iedere 

burger te garanderen, gaan we nauwkeurig te werk bij het vaststellen van wat wel 

of geen verzekerde zorg is. De belangrijkste vraag daarbij is of de behandeling of 

het medicijn écht werkt. In de wet heet dit: of de zorg voldoet aan de stand van de 
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wetenschap en praktijk. Dit wordt beoordeeld aan de hand van gepubliceerd 

wetenschappelijk onderzoek van goede kwaliteit. Daarnaast luisteren we naar 

argumenten van betrokken beroeps- en patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars, 

en wegen die mee in ons uiteindelijke besluit. 

 

Waarborgen voor passende zorg  

Op basis van de beoordeelde studies concludeert het Zorginstituut dat voor 

patiënten met zeer actieve RRMS die doorbreken op hoog effectieve tweedelijns 

DMT’s – bij wie het risico op ernstige invaliditeit hoog is – de gunstige effecten van 

stamceltransplantatie opwegen tegen de ongunstige effecten. Daarbij weegt ook 

mee dat stamceltransplantatie een intensieve vorm van immunotherapie is en dat 

deze zorg in Nederland beschikbaar en van hoge kwaliteit is. Het Zorginstituut 

concludeert daarom dat stamceltransplantatie voldoet aan de stand van de 

wetenschap en praktijk en daarmee kan worden toegelaten tot het basispakket van 

de zorgverzekering. Het Zorginstituut heeft wel aan de betrokken beroeps- en 

patiëntenverenigingen gevraagd om een waarborgendocument met 

kwaliteitsafspraken op te stellen om passende zorg te garanderen. 

 

Over de standpunten van het Zorginstituut 

Patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben inspraak tijdens het opstellen 

van een standpunt. Zij kunnen aangeven welke vragen zij belangrijk vinden om mee 

te nemen bij de beoordeling. Ook kunnen zij op het conceptstandpunt reageren 

voordat het Zorginstituut dit vaststelt. Uiteindelijk worden alle standpunten van het 

Zorginstituut zorgvuldig gelezen en besproken door de Wetenschappelijke 

Adviesraad (WAR). Hierin zitten onafhankelijke methodologen, apothekers, artsen 

en gezondheidseconomen. Samen geven zij adviezen over het standpunt. Pas na 

hun advies kan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport informeren. Die informatie gaat dan ook naar 

patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. Zo krijgt iedereen duidelijkheid en 

bewaken we met elkaar dat het basispakket zorg van goede kwaliteit bevat, niet 

meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Iedereen moet immers kunnen 

rekenen op goede en betaalbare zorg, nu en in de toekomst. 
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1 Inleiding  
1.1 Aanleiding 

In 2006 heeft de rechtsvoorganger van het Zorginstituut, het College voor 

zorgverzekeringen geconcludeerd voor welke indicaties autologe hematopoietische 

stamceltransplantatie (AHSCT) voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. 

Hierbij werd MS niet als indicatie genoemd, omdat de effectiviteit bij MS niet was 

aangetoond.[1] In 2021 heeft het Zorginstituut in het kader van een geschil tussen 

een verzekeraar en een verzekerde een advies uitgebracht aan de Stichting 

Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Hiertoe is opnieuw de 

effectiviteit van AHSCT bij MS beoordeeld, maar dan specifiek bij het type relapsing 

remitting MS (RRMS). De conclusie was dat AHSCT bij patiënten met actieve RRMS 

die in aanmerking komen voor behandeling met een tweedelijns ziektemodulerend 

middel (disease modifying therapies, DMT’s) niet voldoet aan de stand van de 

wetenschap en praktijk, omdat er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs is over 

de effectiviteit ten opzichte van deze effectieve tweedelijns middelen. 

 

In de afgelopen jaren ondergingen steeds meer Nederlandse MS-patiënten AHSCT  

in het buitenland. Om neurologen een houvast te bieden bij vragen van MS-

patiënten heeft de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) in 2017 een 

standpunt ingenomen over de behandeling met AHSCT bij MS.[2] Het standpunt 

werd in 2018 en 2019 geüpdatet. De NVN vermeldde hierin dat studies weliswaar 

laten zien dat deze behandeling effectief kan zijn, maar dat er nog geen kwalitatief 

goede gerandomiseerde studies (RCT’s) zijn verricht waarin de effectiviteit van 

AHSCT wordt vergeleken met die van de huidige hoog effectieve tweedelijns DMT's.  

 

Sinds 2021 zijn de NVN en de MS Vereniging Nederland van mening dat AHSCT in 

Nederland beschikbaar moet komen voor een kleine groep patiënten met zeer 

actieve RRMS die onvoldoende reageren op hoog effectieve tweedelijns middelen. In 

mei 2021 heeft het bestuur van de MS Vereniging hiervoor een vergoedingsdossier 

ingediend. De NVN heeft daarna aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gevraagd of 

AHSCT bij deze specifieke groep vergoed kan worden[3]. ZN heeft op basis van de 

beschikbare literatuur geconcludeerd dat geen vergoeding mogelijk is voor een 

selecte groep patiënten, omdat AHSCT bij RRMS niet voldoet aan de stand van de 

wetenschap en praktijk. Vervolgens heeft de NVN in april 2022 een brief gestuurd 

aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de 

mogelijkheden voor vergoeding te bespreken voor deze groep patiënten. Ook heeft 

zij in mei 2022 een update van haar standpunt over AHSCT bij MS op de NVN-

website geplaatst, waarin wordt aangegeven dat stamceltherapie beschikbaar moet 

komen voor een kleine groep patiënten met zeer actieve RRMS die doorbreken op 

hoog effectieve tweedelijns middelen. Hierna heeft het Zorginstituut besloten om de 

effectiviteit van AHSCT bij deze specifieke indicatie te beoordelen.  

 

1.2 Centrale vraag 

De centrale vraag van dit standpunt is of AHSCT voor de behandeling van patiënten 

met zeer actieve RRMS ondanks adequate behandeling met ten minste één hoog 

effectieve tweedelijns DMT voldoet aan het criterium ‘de stand van de wetenschap 

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

de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

  



DEFINITIEF | Standpunt Zvw | 13 december 2022 

 

 Pagina 7 van 164 

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.a 

 

Toetsing aan ‘het plegen te bieden-criterium’ speelt in de beoordeling in de regel 

een ondergeschikte rol, omdat meestal duidelijk is resp. buiten twijfel staat dat de 

te beoordelen interventie tot het domein van één van de in de in het Besluit 

zorgverzekering genoemde beroepsgroepen behoort. Ook bij de beoordeling die in 

dit rapport aan bod komt, is dat het geval. 

 

2.1.2 Beoordeling ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ 

Het draait in dit geval om de vraag of de interventie voldoet aan het andere 

vereiste, namelijk of het zorg is conform ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 

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

 

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).[4] 

 

2.1.3 Beoordelingsstappen 

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

kent de volgende stappen: 

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

                                                                 
a Daarbij gaat het om het soort zorg en wat globaal het behandelaanbod inhoudt. Het plegen te bieden-criterium is 

niet bedoeld om te beoordelen of specifieke behandelingen (interventies) aangeboden worden en als effectief 

beschouwd worden. Dan draait het om een ander criterium, namelijk ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 
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• 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.b 

 

Om ons te verzekeren van inbreng van actuele wetenschappelijke kennis en van 

ervaring met de medische praktijk, heeft ons instituut een Wetenschappelijke 

Adviesraad (WAR) in het leven geroepen. Deze is multidisciplinair samengesteld en 

bestaat uit externe, onafhankelijke leden met deskundigheid en ervaring op het 

terrein van assessment vraagstukken in de zorg. De WAR adviseert de Raad van 

Bestuur van ons instituut op basis van de kwaliteit van het wetenschappelijke bewijs 

en van de overige overwegingen/argumenten die naar zijn inzicht een rol in de 

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

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

praktijk’. 

  

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

hulpmiddelenfabrikanten bij de beoordeling betrekken. 
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3 De te beoordelen interventie en indicatie 
 

3.1 Achtergronden 

3.1.1 Aandoening 

Multiple sclerose (MS) is een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. 

De pathofysiologie is nog niet helemaal duidelijk. Het is een auto-immuun ziekte 

waarbij ontstekingscellen myeline, de beschermlaag van de zenuwen, aantasten. 

Een ontsteking (inflammatie) kan de zenuwgeleiding verstoren, waardoor prikkels 

niet goed worden doorgegeven in de hersenen en het ruggenmerg. Dit kan 

afhankelijk van de locatie en de ernst van de ontsteking leiden tot veel verschillende 

symptomen. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen met lopen zijn door spasticiteit, 

spierzwakte of evenwichtsstoornissen. Maar ook vermoeidheid, pijn, 

gevoelsstoornissen, urine-incontinentie, visusstoornissen en seksuele problemen 

kunnen op de voorgrond staan. Welke symptomen optreden en in welke mate, 

verschilt per persoon. In de loop van de tijd kunnen patiënten met MS steeds meer 

lichamelijke en cognitieve problemen krijgen. Bij cognitieve problemen gaat het om 

problemen met aandacht, geheugen en concentratie.[5-7]  

 

MS is een grillige ziekte, waarbij perioden van ontstekingsaanvallen worden 

afgewisseld met perioden van rust en herstel. Zo’n aanval wordt een relapse, schub 

of exacerbatie genoemd, een herstelperiode heet ook wel een remissie. Er zijn vier 

vormen van MS; Clinically Isolated Syndrome (CIS), Relapsing Remitting MS 

(RRMS), Secundair Progressieve MS (SPMS) en Primair Progressieve MS (PPMS).[7] 

 

Bij CIS heeft een patiënt een eenmalige relapse die lijkt op MS. Na de relapse 

herstelt de patiënt geheel of gedeeltelijk. De diagnose MS kan dan nog niet gesteld 

worden. Pas na een tweede aanval is er sprake van ‘klinisch definitieve MS’. CIS kan 

dus duiden op MS, maar dat hoeft niet. Van de patiënten die een CIS-aanval hebben 

gehad krijgt uiteindelijk 30%-70% een vorm van MS. Meestal gaat het dan om 

RRMS.[7, 8]  

Bij RRMS kent het ziekteverloop relapses en remissies. Een relapse duurt minimaal 

24 uur, maar kan ook dagen tot weken duren. Tijdens de remissies hebben 

patiënten meestal weinig tot geen klachten. Ongeveer 85% van de patiënten met 

MS heeft deze vorm in de beginfase. De ernst van de klachten, de periode en de 

mate van herstel tussen de relapses variëren van patiënt tot patiënt.  

Na verloop van tijd kan RRMS overgaan in SPMS waarbij de relapses minder vaak 

voorkomen en patiënten geleidelijk achteruitgaan. Wanneer MS in deze fase komt, 

is niet te voorspellen. Na 10 jaar ontwikkelt 30% van de patiënten SPMS, na 20 jaar 

is dat 65%.[6-8] 

PPMS wordt ten slotte gekenmerkt door een klinisch beeld waarbij er vanaf de 

eerste relapse geen volledig neurologisch herstel optreedt. Fases van relapses en 

remissies zijn niet goed te onderscheiden, maar er is sprake van een geleidelijke 

toename (progressie) van invaliditeit. Soms begint MS meteen met dit beeld. Deze 

vorm komt bij minder dan 15% van de MS-patiënten voor.[7, 8] 

 

Indicatiegebied 

Een kleine minderheid van RRMS-patiënten (<5%) heeft zeer actieve RRMS met een 

ernstig ziektebeloop. Het gaat om relatief jonge patiënten die hoge inflammatoire 

ziekteactiviteit hebben met hevige relapses die frequent optreden, met snelle 

achteruitgang in functioneren en onvolledig herstel tussen de relapses. Deze 

patiënten hebben een slechte prognose met een hoog risico op progressie van 

invaliditeit. Zij kunnen al snel na het ontstaan van de ziekte (<5-10 jaar) blijvende 

ernstige invaliditeit ontwikkelen. [3, 9] Dit is de patiëntengroep waar het in deze 

beoordeling over gaat. 
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3.1.2 Prevalentie en incidentie 

In Nederland lijden er 36.700 patiënten aan MS (prevalentie). Naar schatting krijgen 

ongeveer 6 per 100.000 mensen per jaar MS (o.b.v. incidentie in periode 1996-

2008).[10] De ziekte begint meestal op een leeftijd tussen 20–40 jaar en komt 

tweemaal zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen: 120 per 100.000 vrouwen 

versus 50 per 100.000 mannen.  

 

3.1.3 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

De medicamenteuze behandeling van RRMS staat beschreven in de Nederlandse 

richtlijn Multiple Sclerose uit 2020, namelijk onder de module ‘Ziektemodulerende 

behandeling van multiple sclerose bij volwassenen’.[5] De behandeling is gericht op 

het verminderen van het aantal relapses, het versnellen van het herstel van 

relapses en de behandeling van symptomen. Met de behandeling is geen genezing 

mogelijk. 

De behandeling van actieve RRMS bestaat uit ziektemodulerende 

(immunomodulerende) medicatie. Afhankelijk van de ernst krijgen patiënten 

relapsebehandeling met intraveneus methylprednisolon en onderhoudsbehandeling 

met eerstelijns of tweedelijns ziektemodulerende middelen (disease modifying 

therapies, DMT's). 

 Eerstelijns DMT's zijn (peg)interferon, glatirameeracetaat, teriflunomide en 

dimethylfumaraat.  

 Tweedelijns DMT's zijn cladribine, fingolimod, natalizumab, ocrelizumab, 

alemtuzumab, rituximab en ofatumumabc.  

 

De tweedelijns DMT’s zijn effectiever, maar hebben ook meer kans op ernstige 

bijwerkingen. Tweedelijns DMT’s worden vanwege deze ernstige bijwerkingen pas 

ingezet als een eerstelijns DMT onvoldoende effect heeft. Bij zeer actieve of 

agressieve RRMS kan overwogen om direct te starten met een tweedelijns DMT. 

Tweedelijns DMT’s resulteren in remissie van ziekte bij meer dan 95% na 1 jaar. 

Een minderheid houdt radiologische of klinische ziekteactiviteit ondanks behandeling 

met tweedelijns DMT’s, maar meestal zijn deze verschijnselen mild. Echter, bij een 

klein deel zijn deze verschijnselen ernstig.[11, 3] Voor deze patiënten is gezocht naar 

een andere behandeling waarmee de ziekte onderdrukt kan worden. Autologe 

hematopoietische stamceltransplantatie (AHSCT) zou een optie voor hen kunnen 

zijn. 

 

3.2 De te beoordelen (nieuwe) interventie 

3.2.1 Korte beschrijving 

Autologe hematopoietische stamceltransplantatie (AHSCT) is een bestaande 

behandeling voor hematologische maligniteiten. Sinds 20 jaar wordt er onderzoek 

verricht naar de effectiviteit en veiligheid van behandeling met AHSCT als 

immunotherapie bij ernstige auto-immuunziekten, inclusief MS. AHSCT is een (zeer) 

ingrijpende therapie waarbij eigen hematopoietische (bloedvormende) stamcellen 

uit het bloed van een patiënt geoogst worden en na een conditioneringskuur met 

chemotherapie weer teruggegeven worden. AHSCT is doorgaans een éénmalige 

behandeling en bestaat uit verschillende fases[12-15]:  

1 Mobilisatie (verplaatsing) van hematopoietische stamcellen: In deze fase 

worden hematopoietische stamcellen van het beenmerg naar het perifere bloed 

gemobiliseerd. Hiervoor wordt de patiënt meestal behandeld met een lage 

                                                                 
c Behandeling met mitoxantrone wordt in Nederland niet aanbevolen vanwege de ernstige bijwerkingen tenzij er 

geen alternatieve behandeling beschikbaar is. 
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dosis cyclofosfamided en granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF).e  

2 Aferese (oogsten) en preservatie (invriezen) van hematopoietische stamcellen: 

De hematopoietische stamcellen worden uit het perifere bloed van de patiënt 

gefilterd en verzameld via een aferese-machine en tijdelijk ingevroren. De rest 

van het bloed wordt weer aan de patiënt teruggegeven.f  

3 Conditionering: De patiënt krijgt lage tot matige intensiteit chemotherapie en 

monoklonale antilichamen (antistoffen) waardoor het beenmerg en daarmee 

het immuunsysteem wordt vernietigd (immunoablatie). In Nederland wordt in 

studieverband cyclofosfosfamide met anti-thymocyten globuline (ATG) 

gegeven.g 

4 Reinfusie (transplantatie) van eerder verzamelde autologe hematopoietische 

stamcellen: In deze laatste fase krijgt de patiënt de eigen stamcellen die in 

fase 1 en 2 verzameld zijn, terug via een infuus.  

AHSCT is een intensieve behandeling die door de conditionering met chemotherapie 

en monoklonale antilichamen gepaard kan gaan met ernstige bijwerkingen en 

sterfte. Lage tot matige intensiteit conditionering, die tegenwoordig bij MS wordt 

toegepast, leidt tot minder bijwerkingen dan hoge intensiteit conditionering. 

Patiënten hebben na AHSCT gedurende 2 tot 3 weken door neutropenie 

(afwezigheid van witte bloedcellen) een sterk verminderde afweer, waardoor ze 

vatbaar zijn voor infecties. Ook kunnen er bloedingen ontstaan door thrombopenie 

(afwezigheid van de bloedplaatjes). Op de lange termijn kunnen patiënten 

secundaire auto-immuunziekten en maligniteiten ontwikkelen.[14]  

 

De behandeling met stamceltransplantatie is wettelijk vastgelegd in de Regeling 

Stamceltransplantatie[17]. In Nederland wordt AHSCT alleen verricht door 13 centra 

die hiervoor een vergunning hebben gekregen van het ministerie van VWS. Deze 

centra moeten geaccrediteerd zijn door de onafhankelijke Europese commissie 

JACIE (Joint Accreditation Committee of International Society for Cell Therapy 

(ISCT) & European Group for Blood and Marrow Transplantation organisation 

(EBMT)). Hiervoor moeten de centra voldoen aan strenge kwaliteitseisen voor de 

verschillende fases van AHSCT. De uitkomsten van AHSCT worden geregistreerd in 

de EBMT-registratie. 

 

3.2.2 Werkingsmechanisme 

Het werkingsmechanisme van AHSCT is nog niet volledig opgehelderd. Op basis van 

studies die immunologische veranderingen hebben onderzocht na AHSCT is de 

hypothese dat AHSCT door chemo-immunotherapie het immuunsysteem kan 

resetten door vernietiging van autoreactieve lymfocyten (afweercellen die zich tegen 

het eigen lichaam richten) en regeneratie (herstel) met een nieuw tolerant 

immuunsysteem (niet reagerend tegen het eigen lichaam). De infusie van autologe 

stamcellen heeft als doel om de periode van pancytopenie (afwezigheid van 

bloedcellen) na immunoablatie met diepe neutropenie en trombopenie en derhalve 

complicaties als infecties en bloedingen te beperken. Door AHSCT zouden patiënten 

met (zeer) actieve RRMS in langdurige remissie komen.[12, 18]  
                                                                 
d Cyclofosfamide is een cytostaticum dat de celdeling remt en daarmee de groei van kankercellen, B en T-

lymfocyten.  
e G-CSF is een cytokine dat de aanmaak van hematopietische stamcellen en neutrofiele granulocyten in het 

beenmerg aan afgifte aan het perifere bloed stimuleert. G-CSF wordt vaak in combinatie met cyclofosfamide 

gebruikt. Cyclofosfamide voorkomt ziekte opvlammingen, die G-CSF kan veroorzaken, het vermindert T-cellen in het 

transplantaat en verhoogt de opbrengst van hematopietische stamcellen. 
f De aferese kan gepaard gaan met of zonder een CD34+ selectie. CD34+ cellen zijn hematopoetische stamcellen die 

kunnen differentiëren in alle type bloedcellen inclusief myeloïde en lymfoïde voorlopercellen.  
g Tijdens de bijeenkomst dd 5 juli 2022 heeft de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) aangegeven dat het 

conditioneringsschema van de RAM-MS studie in Nederland wordt toegepast: Cyclofosfamide 50 mg/kg/dag 

intraveneus (iv) op dag -5 t/m -2. Anti-thymocyten globuline ((konijnen-)ATG, Thymoglobuline®) 0.5 mg/kg 

lichaamsgewicht iv op dag -5, 1.0 mg ATG /kg iv op da9 -4, en 1.5 mg ATG /kg op dag -3,-2 en -1.[16] 

ATG is een monoklonaal antilichaam gericht tegen humane T-lymfocyten. Het veroorzaakt depletie van T-lymfocyten.   



DEFINITIEF | Standpunt Zvw | 13 december 2022 

 

 Pagina 12 van 164 

 

 

3.2.3 Claim 

AHSCT leidt bij zeer actieve RRMS ondanks adequate behandeling met ten minste 1 

hoog effectieve tweedelijns DMT tot minder klinische relapses, minder progressie 

van invaliditeit en een betere kwaliteit van leven in vergelijking met switch naar een 

andere hoog effectieve tweedelijns DMT. Hierbij is het risico op ernstige complicaties 

na AHSCT niet onacceptabel hoger in vergelijking met behandeling met een hoog 

effectieve tweedelijns DMT. 

 

3.2.4 Positionering interventie ten opzichte van standaardbehandeling/gebruikelijke 

behandeling 

AHSCT is een mogelijke behandeling voor patiënten met zeer actieve RRMS die 

onvoldoende reageren op hoog effectieve tweedelijns DMT’s. De eerste stappen in 

de behandeling van actieve en zeer actieve RRMS bestaan uit medicamenteuze 

behandeling met eerstelijns en tweedelijns DMT’s. Over het algemeen zijn 

tweedelijns DMT’s heel effectief (>95%) en is ziektedoorbraak onder deze 

behandelingen zeldzaam. Er is echter een kleine subgroep van patiënten met zeer 

actieve RRMS die onvoldoende reageert op behandeling met hoog effectieve 

tweedelijns DMT’s. Dit zijn patiënten die hoge inflammatoire ziekteactiviteit houden 

en in korte tijd achteruitgaan. Bij deze patiënten kan switch naar een ander 

tweedelijns middel overwogen worden, maar dit is suboptimaal. Bovendien is er bij 

deze patiënten sprake van een ‘narrow window of opportunity’, d.w.z. dat er weinig 

tijd is om patiënten een effectieve behandeling te geven om meer onherstelbare 

neurologische schade te voorkomen. Alleen deze patiënten komen in aanmerking 

voor behandeling met AHSCT. Het is immers een ingrijpende behandeling die 

gepaard kan gaan met ernstige bijwerkingen. In Nederland gaat het om een kleine 

groep patiënten die in aanmerking komt voor AHSCT van hooguit 20 patiënten per 

jaar.[3] 

 

3.3 Beschrijving in richtlijnen en standpunten 

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) heeft in mei 2022 een update 

van hun standpunt over AHSCT bij MS op hun website geplaatst. De NVN heeft 

daarin aangegeven dat stamceltherapie beschikbaar moet komen voor een 

specifieke groep patiënten, die ondanks de inzet van de op dit moment meest 

effectieve ziektemodulerende therapieën ernstige inflammatoire ziekteactiviteit blijft 

houden. De NVN verwacht dat dit in het algemeen om jonge patiënten gaat met een 

korte ziekteduur en beperkte invaliditeit. De indicatie voor deze therapie dient in 

multidisciplinair overleg, met afweging van alternatieven, gesteld te worden. In 

deze uitzonderlijke gevallen zou de behandeling plaats moeten vinden in 

gespecialiseerde centra. Volgens de NVN zouden hierbij de effecten van de 

behandeling goed geregistreerd moeten worden. Zie bijlage 3. 

 

Er zijn verschillende internationale richtlijnen, standpunten en protocollen over 

AHSCT bij RRMS opgesteld door internationale organisaties (waaronder de Europese 

organisatie ADWP (Autoimmune Diseases Working party) van de EBMT (European 

Group for Blood & Marrow Transplantation) en ECTRIMS (European Committee for 

Treatment and Research in Multiple Sclerosis), en de Amerikaanse National Multiple 

Sclerosis Society), instanties en zorgverzekeraars. De meeste richtlijnen zien 

actieve of zeer actieve RRMS als indicatie voor AHSCT. Het merendeel vermeldt 

expliciet dat alleen patiënten die relapses hebben onder hoog effectieve tweedelijns 

DMT's in aanmerking komen voor AHSCT. Meerdere internationale richtlijnen en 

standpunten baseren zich voornamelijk op (systematische reviews van) 

observationele studies en één gerandomiseerde studie. Er zijn enkele internationale 

standpunten die AHSCT bij MS nog als experimenteel of onvoldoende bewezen 
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beschouwen. Zie bijlage 3. 

 

Patiënten ondergaan AHSCT in het buitenland 

AHSCT wordt inmiddels bij zeer actieve RRMS in de ons omringende landen 

toegepast. Het is volgens de NVN daarom voor neurologen niet goed meer aan 

patiënten uit te leggen waarom stamceltherapie in Nederland niet kan worden 

gegeven, terwijl alle voorzieningen voor deze behandeling aanwezig zijn. Patiënten 

met MS hebben geen vertrouwen meer dat hun behandelend neuroloog de beste 

behandeling kan aanbieden. Dit is volgens de NVN een dagelijks onderwerp van 

gesprek in de spreekkamer. Daarnaast zien neurologen dat een toenemend aantal 

meer welvarende en assertieve patiënten de behandeling zelf regelen met eigen 

financiële middelen of via crowdfunding. Dit resulteert volgens de NVN in 

ongewenste zorgongelijkheid. Patiënten gaan voor AHSCT ook naar niet-JACIE-of 

FACT (Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy)-geaccrediteerde 

commerciële klinieken in het buitenland. In die klinieken kunnen patiënten zonder 

goede indicatie voor AHSCT worden geselecteerd en getransplanteerd. Hierdoor 

lopen zij onnodig risico op complicaties.h  
  

                                                                 
h Brief van Nederlandse Vereniging voor Neurologie aan Ministerie van VWS dd. 28-04-2022. 
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4 Methode systematisch literatuuronderzoek 
4.1 Opstellen PICOT en onderzoeksprofiel 

 

De centrale vraag is: Voldoet autologe hematopoietische stamceltransplantatie 

(AHSCT) bij patiënten met zeer actieve relapsing remitting multiple sclerose (RRMS) 

met onvoldoende effect van ten minste 1 hoog effectief tweedelijns 

ziektemodulerend medicijn (disease modifying treatment, DMT) aan de stand van de 

wetenschap en praktijk? 

 

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

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

passend bij de centrale vraag, waarbij 

• Patient = de relevante patiëntenpopulatie, waarbij ook de setting van belang 

kan zijn (bijvoorbeeld: huisartsenpraktijk versus medisch specialistische 

praktijk); 

• Intervention = de te beoordelen interventie; 

• Comparison = bestaande interventie (controle-interventie); 

• Outcome = de cruciale uitkomsten 

• Time = follow-up periode per uitkomst 

 

Daarnaast bepalen wij: 

• De klinische relevantiegrens per uitkomst (het minimale verschil tussen de 

interventie en controlegroep om van een klinisch relevant verschil te kunnen 

spreken); 

• Het passend onderzoeksprofiel 

 

 

4.1.1 PICOT 

We hebben de concept PICOT voorgelegd aan relevante partijen (zorgprofessionals, 

patiënten en zorgverzekeraars). Na de scoping is een definitieve PICOT vastgesteld, 

die we hieronder weergeven.  

 

Tabel 1. Patiënten, interventie, controle-interventie, uitkomsten, follow-up en design  

 

P = patiënten Volwassen patiënten (18-55 jaar) met zeer actieve RRMS ondanks 

adequate behandeling met ten minste één van de hoog effectieve 

tweedelijns DMT’s natalizumab, ocrelizumab, rituximab, 

ofatumumab, cladribine of alemtuzumab gedurende ten minste 6 

maandeni. Het betreft patiënten die niet rolstoelgebonden zijn 

(EDSS-score ≥3 en <6,5) in de stabiele fase en een ziekteduur van 

<10 jaar hebben. 

 

Definitie zeer actieve RRMS ondanks hoog effectieve tweedelijns 

therapie: 

≥ 1 klinisch relevante relapses EN actieve laesies op MRI 

gedefinieerd als: 

• ≥2 gadolinium aankleurende T1-laesies op een MRI ≥3 

maanden na start hoog effectieve tweedelijns therapie OF 

• ≥3 nieuwe/groeiende T2-laesies op MRI vergeleken met een 

MRI ≥3 maanden na start hoog effectieve tweedelijns therapie 

• actieve MRI-laesies moeten <1 jaar oud zijn. 

I = interventie Autologe hematopoietische stamceltransplantatie met lage of matige 

                                                                 
i Fingolimod is een tweedelijns DMT, maar wordt niet beschouwd als een hoog effectieve tweedelijns DMT.  
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intensiteit conditionering 

C = controle-

interventie 

Switch naar een ander hoog effectieve tweedelijns DMT, namelijk 

natalizumab, ocrelizumab, rituximab, ofatumumab, cladribine of 

alemtuzumab 

O = uitkomsten  Cruciale uitkomsten: 

• Klinische relapse 

• Invaliditeit 

• Complicaties (mortaliteit en CTCAE graad 3 en 4j) 

• Kwaliteit van leven 

 

Belangrijke uitkomst:  

Radiologische relapse 

T = time Klinische relapse, invaliditeit, kwaliteit van leven en radiologische 

relapse: korte termijn effect 1 jaar en voor beklijven effect minimaal 

2 jaar.  

Complicaties: 2 jaar 

S = study design Vergelijkende observationele studie 

 

 

4.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

Om de effectiviteit van AHSCT te kunnen beoordelen, definiëren we de 

uitkomstmaten waarmee de uitkomsten gemeten worden. Voor elke uitkomstmaat  

definiëren we klinische relevantiegrenzen: 

 

• Voor een aantal uitkomsten (klinische relapse, invaliditeit en kwaliteit van 

leven) wordt geclaimd dat AHSCT het beter doet dan switchen naar een ander 

hoog effectieve tweedelijns DMT. De klinische relevantiegrens bij de vraag 

‘hoeveel beter moet AHSCT minimaal zijn om als meer effectief dan switchen 

naar een ander hoog effectieve tweedelijns DMT te worden beschouwd?’ wordt 

ook wel het minimaal klinisch relevante verschil genoemd (of Minimally Clinical 

Important Difference, MCID).  

 

• Voor de uitkomst ‘complicaties’ wordt geclaimd dat AHSCT het niet 

onacceptabel slechter doet dan (d.w.z. non-inferieur is aan) switchen naar een 

ander hoog effectieve tweedelijns DMT. De klinische relevantiegrens bij de 

vraag ‘hoeveel slechter mag AHSCT maximaal zijn om (toch) als niet-inferieur 

aan switchen naar een ander hoog effectieve tweedelijns DMT te worden 

beschouwd?’ wordt ook wel een non-inferioriteitsgrens genoemd. 

 

• Idealiter hanteren we de klinische relevantiegrenzen waarover in de literatuur 

en in het veld consensus is. Indien deze gegevens niet voorhanden zijn, 

hanteren we de GRADE default waarden: voor dichotome uitkomsten een RR 

van 0,75 of 1,25 en voor continue uitkomsten een SMD van -0,5 of 0,5. 

 
In de volgende figuren laten we met twee voorbeelden zien hoe we bovenstaande 

beoordelen (MCID, non-inferioriteitsgrens) voor AHSCT in vergelijking met switch 

naar een ander hoog effectieve tweedelijns DMT. 

  

                                                                 
j Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) is een classificatie van bijwerkingen ontwikkeld door het 

Amerikaanse National Cancer Institute. Graad 1, 2 zijn milde complicaties, graad 3 zijn ernstige complicaties, graad 

4 zijn levensbedreigende of invaliderende complicaties en graad 5 zijn complicaties die tot de dood leiden.[19]  



DEFINITIEF | Standpunt Zvw | 13 december 2022 

 

 Pagina 16 van 164 

 

Figuur 1. MCID uitkomst ‘klinische relapse’ 

 
 

Figuur 2. Non-inferioriteitsgrens uitkomst ‘complicaties’ 
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Tabel 2. Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 
 

Uitkomsten Potentiële uitkomstmaten en 

meetinstrumenten 

Klinische relevantiegrens 

Cruciale uitkomsten 

Klinische relapsek 

 

 

-Kans op een relapse 

-Tijd tot eerste relapse 

-Aantal relapses per jaar (annual 

relapse rate, ARR) 

MCID: 

-Kans op een relapse: RR 

<0,75 (GRADE default 

waarde)  

 

-Aantal relapses per jaar 

(ARR): verschil in 

reductie van ten minste 

30% van het aantal 

exacerbatiesl 

Invaliditeit -Kans op progressie van invaliditeit 

-Kans op herstel van invaliditeit. 

 

Progressie van invaliditeit indien: 

-bij baseline score ≤5,5 EDSS 

(Expanded Disability Status Scale) 1 

punt toeneemt;  

-bij baseline score >5,5 EDSS 0,5 

punt toeneemt[20].  

Voor herstel van invaliditeit gelden 

dezelfde omgekeerde afkappunten. 

MCID: 

-Kans op progressie van 

invaliditeit: RR <0,75 

(GRADE default waarde)  

 

-Kans op herstel van 

invaliditeit: RR >1,25 

(GRADE default waarde) 

 

Kwaliteit van leven  

 

Kwaliteit van leven:  

-Algemene vragenlijsten, bijv. Short 

Form (36) Health Survey (SF-36), 

European Quality of Life scale (EQ-5D) 

-MS specifieke vragenlijsten, bijv. 

MSQOL-54.  

MCID:  

-SF-36: verschil >5 

punten[21-24] 

-MSQoL-54: verschil >10 

punten[25] 

Complicaties 

 

-Kans op (ernstige) complicaties bijv. 

infecties, bloedingen, maligniteiten, 

mortaliteit. 

Non-inferioriteitsgrens: 

RR<1,25 (GRADE default 

waarde) 

 

Belangrijke uitkomst    

Radiologische relapse  -Kans op nieuwe of groter geworden 

T2-laesies (>50%) 

-Kans op gadolinium aankleurende 

laesies  

-Kans op gecombineerde unieke 

actieve laesies (nieuwe of groter 

geworden T2-laesies en gadolinium 

aankleurende T1- laesies). 

-Aantal nieuwe of groter geworden T2-

laesies  

-Aantal gadolinium aankleurende T1-

laesies  

MCID:  

-Kans op gedefinieerde 

radiologische laesies: RR 

<0,75 (GRADE default 

waarde)  

 

-Aantal gedefinieerde 

radiologische laesies: 

gepubliceerde klinische 

grenswaarde of SMD van 

0,5 of -0,5 (GRADE 

default waarde) 

                                                                 
kDefinitie klinisch relapse: klinische episode van karakteristieke voor MS neurologische uitvalsverschijnselen met een 

duur van minimaal 24 uur, zonder koorts of een infectie, die volledig of gedeeltelijk herstellen en waarbij geen 

andere verklaring is gevonden voor de klachten.[5] 
lMCID gehanteerd in eerdere beoordelingen van effectiviteit van DMT’s bij RRMS door het Zorgintstituut. 
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-Aantal gecombineerde unieke actieve 

laesies 

 

 

4.1.3 Toelichting op de meetinstrumenten 

Invaliditeit 

De invaliditeit bij MS wordt gemeten met de EDSS-score. Deze score is gebaseerd 

op metingen van de beperkingen van 6 neurologische gebieden (piramidaal, 

cerebellair, hersenstam, sensorisch, darm en blaas, en visueel) in het centrale 

zenuwstelsel. De EDSS is een niet-lineaire schaal die loopt van 0 (= geen 

neurologische afwijkingen) tot 10 (= overleden door MS), waardoor kleine 

verschillen hoger op de schaal een veel groter effect op de functionaliteit en de 

kwaliteit van leven weergeven dan dezelfde verschillen lager op de schaal. Bij een 

EDSS van 4,5 kan een patiënt nog een hele dag werken en zonder hulp en zonder 

rusten 300 m lopen, terwijl een patiënt bij een EDSS van 7 gebonden is aan een 

rolstoel. De gemiddelde verandering in EDSS is om deze reden geen geschikte 

uitkomstmaat.[26, 27] 

 

Algemene kwaliteit van leven 

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

36 en de EuroQol5D (EQ5D).  

 De SF-36/RAND36 wordt veelvuldig gebruikt voor het meten van ervaren 

gezondheid of gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Het instrument bevat 

schalen voor fysiek functioneren, sociaal functioneren, rolbeperkingen door 

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

gezondheidsbeleving. De schaalscores variëren van 0 tot 100. Een hoge score 

komt overeen met een betere gezondheidstoestand. Naast de schaalscores 

kunnen ook een Physical Component Score en een Mental Component Score 

berekend worden.[28] 

 

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

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

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

gezondheidsindex worden afgeleid. De EuroQol wordt gewoonlijk gebruikt voor 

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

gezondheidstoestand wordt dan vermenigvuldigd met een bepaalde tijdsperiode, 

bijvoorbeeld het aantal nog te verwachten levensjaren. EuroQol is complementair 

aan andere ‘quality of life’ meetinstrumenten (zoals SF-36).[29] 

 

MS specifieke kwaliteit van leven 

De MSQOL-54 is een gestructureerde, zelfrapportagevragenlijst die de patiënt over 

het algemeen met weinig hulp kan invullen. De MSQOL-54 is een multidimensionale 

vragenlijst voor gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven die zowel generieke als 

MS-specifieke items combineert in één enkel instrument. De ontwikkelaars 

gebruikten de SF-36 als de generieke component waaraan 18 items werden 

toegevoegd om MS-specifieke problemen zoals vermoeidheid, cognitieve functie, 

enz. aan te pakken. Het instrument genereert 12 subschalen samen met twee 

samenvattende scores en twee aanvullende metingen met één item. De subschalen 

zijn: fysiek functioneren, rolbeperkingen-fysiek, rolbeperkingen-emotioneel, pijn, 

emotioneel welzijn, energie, gezondheidspercepties, sociaal functioneren, cognitief 

functioneren, gezondheidsproblemen, algehele kwaliteit van leven en seksueel 

functioneren. De samenvattende scores zijn de Physical Component Score en een 

Mental Component Score. De single-item-metingen zijn tevredenheid met de 

seksuele functie en verandering in gezondheid. De scores lopen van 0 tot 100, 
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waarbij een hogere score een betere kwaliteit van leven betekent.[30]  

 

4.1.4 Passend onderzoeksprofiel 

De optimale studieopzet voor het beoordelen van AHSCT bij zeer actieve RRMS is 

een gerandomiseerde studie waarin AHSCT wordt vergeleken met switch naar een 

ander hoog effectieve tweedelijns DMT. Maar dit is waarschijnlijk moeilijk 

uitvoerbaar. Het gaat om een klein aantal patiënten met zeer actieve RRMS die door 

ernstige inflammatoire ziekteactiviteit een hoog risico heeft op progressie met 

ernstige invaliditeit. Hierdoor hebben zowel patiënten als artsen een sterke voorkeur 

voor behandeling met AHSCT. Er is dus geen klinische equipoise. Niet-

gerandomiseerde vergelijkende studies (bijv. cohortstudies waarin de uitkomsten 

van patiënten die met AHSCT zijn behandeld worden vergeleken met die van 

patiënten die met een hoog effectieve tweedelijns DMT zijn behandeld, gecorrigeerd 

voor mogelijke confounders) lijken wel binnen de mogelijkheden te liggen en zullen 

worden gebruikt voor de beoordeling. Indien deze niet aanwezig zijn en/of 

onvoldoende informatie geven zullen ook niet-vergelijkende studies worden gebruikt 

in 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 ten 

minste één van de in de PICOT gedefinieerde uitkomsten en een onderzoeksopzet 

uit het passend onderzoeksprofiel. 

 

De zoekstrategie is uitgevoerd op 31 mei 2022. 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 Samenvatten van de evidence 

Van studies die voldoende klinisch en methodologisch homogeen zijn, hebben wij de 

resultaten gepoold in een meta-analyse. De statistische heterogeniteit is beoordeeld 

aan de hand van de overlap van de betrouwbaarheidsintervallen, de Chi2 toets en I2 

waarde. Bij substantiële heterogeniteit is gekozen voor een random effects model in 

plaats van een fixed model. 

 

4.4 Beoordelen van de kwaliteit van de evidence 

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

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

hoog, 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 RCT’s als hoge kwaliteit, evidence van observationele 

studies (cohortstudies, patiënt controle onderzoeken, patiëntenseries) starten als 

lage kwaliteit door gebrek aan randomisatie. Vervolgens kunnen risico op bias, 

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 bias van de studies is beoordeeld aan de hand van een vragenlijst 

passend bij de onderzoeksopzet. In dit rapport zijn de volgende checklists gebruikt: 

RoB tool voor RCT’s, Newcastle Ottawa Scale for cohort studies voor niet-
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gerandomiseerde vergelijkende studies, en Quality Appraisal Tool for Case Series 

(Joanna Briggs Institute Critical Appraisal tools) voor niet vergelijkende 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. Voor een uitgebreide 

beschrijving van deze methode verwijzen wij naar het rapport Beoordeling stand 

van de wetenschap en praktijk (geactualiseerde versie 2015).[4]  
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5 Resultaten systematisch literatuuronderzoek 
  

5.1 Resultaten zoekactie 

De zoekstrategie resulteerde in 389 referenties. Er werden geen studies gevonden 

waarvan de studiepopulatie volledig overeenstemde met de doelgroep zoals 

weergegeven in de PICOT. We hebben daarom breder studies geselecteerd voor 

beoordeling van de effectiviteit van AHSCT. Er werd één RCT van Burt (2019) 

gevonden.[31] In deze RCT komt de studiepopulatie niet volledig overeen met de 

doelgroep van deze beoordeling, omdat slechts een minderheid behandeld was met 

ten minste één hoog effectieve tweedelijns DMT voorafgaand aan de studie. 

Bovendien kregen niet alle patiënten een controlebehandeling conform de PICOT. 

 

Vervolgens hebben we gezocht naar niet-gerandomiseerde vergelijkende studies 

met een studiepopulatie en een controlebehandeling die beter aansluiten bij de 

PICOT. We hebben studies geselecteerd waarin ten minste 50% van de patiënten 

behandeld was met één of meer hoog effectieve tweedelijns DMT’sm voorafgaand 

aan de studie en waarin alle patiënten in de controlegroep met een hoog effectieve 

tweedelijns DMT werden behandeld. Er werden twee niet-gerandomiseerde 

vergelijkende studies van Boffa (2020)[32] en Zhukovsky (2020)[33] geselecteerd. De 

studies kwamen weliswaar qua populatie en controlebehandeling beter overeen met 

de PICOT, maar hadden methodologische beperkingen door de retrospectieve opzet 

Daarnaast waren de groepen bij baseline niet vergelijkbaar, omdat de AHSCT-groep 

meer actieve RRMS had. De RCT was goed opgezet met deels blindering van de 

beoordelaars van de uitkomsten en vergelijkbare groepen bij baseline. Daarom 

hebben we de resultaten van de RCT als basis genomen voor onze beoordeling van 

de relatieve effectiviteit van AHSCT vs. switch naar een ander hoog effectieve 

tweedelijns DMT op de cruciale uitkomsten klinische relapse, progressie van 

invaliditeit en kwaliteit van leven, en de resultaten van de niet-gerandomiseerde 

studies als ondersteunend bewijs gebruikt.  

 

Vanwege het kleine aantal vergelijkende studies hebben we ook gezocht naar niet-

vergelijkende studies met een studiepopulatie die beter aansluit bij de PICOT, zodat 

we beter inzicht krijgen in de grootte van het behandeleffect van AHSCT. Ook hier 

hebben we alleen studies geselecteerd waarin ten minste 50% van de patiënten 

behandeld was met één of meer hoog effectieve tweedelijns DMT’s voorafgaand aan 

de studie. Er zijn zes niet-vergelijkende studies gevonden ((Giedraitiene (2020)[34], 

Krasulova (2010)[35], Moore (2019)[36], Boffa (2021)[37], Casanova (2017)[38] en 

Nicholas (2021)[39]). Resultaten van deze studies zijn ook gebruikt als 

ondersteunend bewijs.  

 

Voor de cruciale uitkomst complicaties hebben we ons gebaseerd op de twee niet-

gerandomiseerde vergelijkende studies (Boffa (2020)[32] en Zhukovsky (2020)[33]). 

De RCT en de niet-vergelijkende studies zijn hierbij als ondersteunend bewijs 

gebruikt.  

 

Onderstaande PRISMA flowchart geeft het selectieproces weer. De studies die zijn 

uitgesloten na het lezen van de volledige tekst staan in bijlage 4. 
 
 
 
 
 

                                                                 
m Natalizumab, ocrelizumab, rituximab, ofatumumab, cladribine, alemtuzumab of mitoxantrone. 
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Figuur 3. Flowchart literatuursearch 

 

 
 

 

 

5.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

5.2.1 Kenmerken RCT  

De studie van Burt (2019)[31] betreft een internationale multicenter 

gerandomiseerde studie (n=110) met als doel het bepalen van de effectiviteit en 

veiligheid van AHSCT bij patiënten met RRMS volgens McDonald criteria[40], leeftijd 

18 tot 55 jaar, ≥2 klinische relapses of 1 relapse en MRI gadolinium-aankleurende 

laesies op verschillende momenten in de voorgaande 12 maanden ondanks 

(eerstelijns of tweedelijns) DMT behandeling, en een EDSS-score tussen 2.0 en 6.0. 

Patiënten werden in deze studie gerandomiseerd voor AHSCT (n=55) of DMT met 

hogere effectiviteit of een andere klasse (n=55). Het conditionerings-regime van 

AHSCT was cyclofosfamide en ATGn. In de DMT-groep bepaalde de behandelend 

neuroloog welke DMT passend was. Patiënten in de DMT-groep werden na 

randomisatie gemiddeld met 1,3 DMT’s behandeld, waarbij 41 (80%) patiënten een 

eerstelijns DMT en 43 (84%) een tweedelijns DMT kregen, waarvan 29 (57%) een 

hoog effectieve tweedelijns DMT. Primaire uitkomstmaat van dit onderzoek was 

progressie van invaliditeit, gedefinieerd als een toename in EDSS-score van 1 punt 

of meer na 1 jaar bij twee evaluaties zes maanden na elkaar. Secundaire 

uitkomstmaten waren overleving, relapses, NRS (Neurological Rating Scale)o 

invaliditeit, MRI T2-laesies, kwaliteit van leven en complicaties. Er werden post-hoc 

analyses verricht van o.a. tijd tot de eerste relapse. Follow-up duur was ten minste 

1 jaar. Na 1 jaar konden patiënten uit de DMT-groep die progressie van invaliditeit 

ervaarden overstappen naar de andere groep om AHSCT te ondergaan. Er stapten 

31 (56%) patiënten over naar de AHSCT-groep. Bij aanvang van de studie hadden 

patiënten een gemiddelde ziekteduur van 63,1 maanden (SD 44,8) in de AHSCT-

groep en 84,6 maanden (SD 61,2) in de DMT-groep. De gemiddelde EDSS-score 

                                                                 
n Dosering: cyclophosphamide, 50 mg/kg iv per dag op dag −5 t/m dag −2 voor stamcelinfusie (dag 0) en 

(konijnen-)ATG, 0,5 mg/kg op dag −5, 1.0 mg/kg op dag −4 en 1.5 mg/kg op dag −3, −2, en −1. 
o Range NRS: 0 (slechtst) tot 100 (geen invaliditeit); MCID 10.[41] 

Referenties gevonden in databases (n=381), 
referentielijsten van artikelen (n=4) en 

referenties via MS Vereniging Nederland (n=7) 
 
 

Gescreend op grond van titel 
en abstract (n=392) 

 

Referenties geëxcludeerd 
(n=334) 

 

Volledige tekst beoordeeld 
voor inclusie (n=58)  

 

 Geëxcludeerd, met reden* 
(n=49) 
 
 

Artikelen geïncludeerd in de 
analyse** (n=9) 

 
 

    *zie bijlage 4 

   **zie bijlage 5 
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was 3,2 (SD 1,1) in de AHSCT-groep en 3,2 (SD 1,2) in de DMT-groep. In beide 

groepen werden patiënten voorafgaand aan de studie met mediaan 3 DMT’s (IQR 1-

7) behandeld. In de AHSCT-groep waren 7 patiënten (13%) met een hoog effectief 

DMT behandeld, en in de DMT-groep 11 patiënten (20%), namelijk natalizumab.  

5.2.2 Kenmerken niet-gerandomiseerde vergelijkende studies 

In de twee niet-gerandomiseerde vergelijkende studies (Boffa (2020)[32] en 

Zhukovksy (2020)[33]) werd het effect van AHSCT vergeleken met alemtuzumab bij 

patiënten met actieve en zeer actieve RRMS. De studies verschilden in de 

kenmerken van de RRMS-populaties en in de conditioneringsregimes. 

 

De Italiaanse studie van Boffa (2020) betreft een cohortstudie (gebaseerd op data 

uit medische dossiers) waarin alle patiënten met ‘agressieve RRMS’ die waren 

behandeld met AHSCT (n=25) of alemtuzumab (n=32) werden geïncludeerd. 

Agressieve RRMS werd gedefinieerd als 1 of meer van de volgende criteria: ≥2 

relapses met onvoldoende herstel in het afgelopen jaar; >2 MRI-scans met ondanks 

actieve behandeling nieuwe of groter geworden T2-laesies of gadolinium 

aankleurende T1-laesies; EDSS-score ≥4 binnen 5 jaar na begin van de ziekte; en 

geen respons op therapie met ≥1 DMT's gedurende het afgelopen jaar. Het 

conditioneringsregime bestond uit BEAM en ATG. Primaire uitkomstmaten waren tijd 

tot de eerste relapse, tijd tot progressie van invaliditeit en tijd tot MRI- en 

ziekteactiviteit. Secundaire uitkomstmaten waren aantal relapses per jaar (annual 

relapse rate, ARR), EDSS veranderingen en bijwerkingen. De gemiddelde follow-up 

duur was 50,9 maanden (SD 48,2) in de AHSCT-groep vs. 29,3 maanden (SD 11,3, 

p=0,039) in de alemtuzumab-groep. Bij baseline waren er verschillen tussen beide 

groepen. In de AHSCT-groep hadden patiënten een langere gemiddelde ziekteduur 

van 9,5 jaar (SD 5,4) vs. 7,2 jaar (SD 5,9, p niet vermeld), een hogere mediane 

EDSS-score van 6 (IQR 4,5-7) vs. 3 (IQR 1-4, p<0,001), een hogere gemiddelde 

ARR van 3,2 (SD 1,7) vs. 1,7 (SD 1,6, p=0,001) en gemiddeld hoger aantal 

gadolinium aankleurende T1-laesies van 15,5 (SD 28,9) vs. 1,6 (SD 2,7; p< 0,001). 

Daarnaast waren de patiënten in de AHSCT-groep voorafgaand aan de studie met 

meer DMT’s behandeld, mediaan 3 (IQR 2-4) vs. 2 (IQR 2-3, p niet vermeld) en 

vaker met hoog effectieve tweedelijns DMT’s, 76% vs. 37% (p onbekend).  

  

De Zweedse studie van Zhukovsky (2020) betreft een cohortstudie (gebaseerd op 

EPD-data en data die verzameld zijn in het Zweedse MS-register) waarin 

voornamelijk patiënten met ‘actieve en agressieve RRMS’ die tussen 2011 en 2019 

waren behandeld met AHSCT (n= 69) of alemtuzumab (n=75) werden vergeleken. 

Conditionering werd verricht met cyclofosfamide en ATG. Primaire uitkomstmaat 

was afwezigheid van ziekteactiviteit (NEDA of NEDA-3)p en secundaire 

uitkomstmaten waren afwezigheid van nieuwe T2-laesies of gadolinium 

aankleurende T1-laesies op MRI, afwezigheid van progressie van invaliditeit, ARR, 

percentage patiënten met EDSS veranderingen en bijwerkingen. De gemiddelde 

follow-up duur was 2,8 jaar (SD 1,6) jaar in de AHSCT-groep en 2,9 jaar (SD 1,1) in 

de alemtuzumab-groep (p=0,8). In de AHSCT-groep was de mediane leeftijd lager, 

30 jaar (IQR 26-37) vs. 35 jaar (IQR 30-41, p=0,005) en was het percentage 

mannen lager, 29% vs. 44% (p=0,009). De gemiddelde ziekteduur was voor AHSCT 

6,4 jaar (SD 5,7) en voor alemtuzumab 7,0 jaar (SD 5,4, p=0,50). In de AHSCT-

groep was bij baseline de mediane EDSS hoger 3 (IQR 2-4) vs. 2 (IQR 1-2,5, 

p<0,0001), evenals de gemiddelde ARR, 1,4 (SD 1,2) vs. 0,54 (SD 0,81, p<0,0001) 

en de mediane ARMSSS (age-related multiple sclerosis severity score)q, 6,1 (IQR 
                                                                 
p Afwezigheid van ziekteactiviteit (No Evident Disease Activity, NEDA of NEDA-3) is een gecombineerde uitkomtmaat 

waarbij afwezigheid van ziekte op 3 domeinen wordt gemeten: geen progressie van invaliditeit en geen klinische of 

radiologische relapses.[42] 
q EDSS-score gecorrigeerd leeftijd.[43]  



DEFINITIEF | Standpunt Zvw | 13 december 2022 

 

 Pagina 24 van 164 

4,2-7,3) vs. 4,1 (IQR 2,0-5,5, p<0,0001). Verder werd 75% van de patiënten in de 

AHSCT-groep voorafgaand aan de studie met hoog effectieve tweedelijns DMT’s 

behandeld vs. 83% in de alemtuzumab-groep (p onbekend).  

5.2.3 Kenmerken niet-vergelijkende studies  

Er zijn zes niet-vergelijkende studies geselecteerd ((Boffa (2021)[44], Casanova 

(2017)[38], Giedraitiene (2020)[34], Krasulova (2010)[35], Moore (2019)[36] en 

Nicholas (2021)[39]). Het aantal geïncludeerde RRMS-patiënten varieerde van 11 tot 

122, in totaal werden in deze zes studies 263 patiënten geïncludeerd. Alle studies 

includeerden alle patiënten met zeer actieve RRMS die AHSCT hadden ondergaan, 

maar gebruikten verschillende inclusiecriteria. Het conditioneringsregime bestond bij 

het merendeel van de patiënten uit cyclofosfamide + ATG in twee studies 

(Giedraitiene (2020) en Nicholas (2021)) en BEAM + ATG in de overige vier studies. 

De gemiddelde of mediane ziekteduur van de RRMS-patiënten was in de studies 

tussen 4 en 10 jaar. De gemiddelde of mediane EDSS-score op baseline was tussen 

5 en 6. Het aantal relapses in het jaar voor AHSCT lag rond 2 en het percentage 

patiënten dat werd behandeld met hoog effectieve tweedelijnsvóór AHSCT tussen 

54%-88%. Complicaties werden in de studies verschillend gerapporteerd. De follow-

up duur liep uiteen van 1,6 jaar tot 5,9 jaar. 

 

Bijlage 5 geeft een overzicht van de kenmerken van de geïncludeerde studies. 

 

  

5.3 Effecten interventie 

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

GRADE evidence profiel in tabel 3. De beoordelingen van het risico op bias in de 

geïncludeerde studies staan in bijlage 6. 

5.3.1 Cruciale uitkomsten 

Voor alle uitkomsten geldt dat deze zijn gebaseerd op de resultaten van één RCT 

(Burt (2019)), tenzij anders is aangegeven.  

5.3.1.1 Klinische relapses 

 

Kans op een relapse in het eerste jaar  

In de RCT van Burt (2019) wordt het percentage patiënten dat 1 jaar na start van 

de behandeling een relapse heeft doorgemaakt beschreven. AHSCT resulteert 

mogelijk (bewijs van lage kwaliteit) na 1 jaar in een klinisch relevante verlaging van 

de kans op een relapse. 

Eén van 52 (2%) patiënten in de AHSCT-groep had in het eerste jaar na start van 

de behandeling een klinische relapse doorgemaakt vs. 36/51 (71%) in de DMT-

groep, RR 0,03 (95%BI: 0,0 tot 0,19). De kwaliteit van het bewijs is als laag 

beoordeeld omdat artsen en patiënten niet geblindeerd waren en het effect 

beoordeelden (risico op vertekening). Verder kwamen de studiepopulatie en de 

controlebehandeling niet volledig overeen met de in de PICOT gedefinieerde 

doelgroep en controlebehandeling, wat kan leiden tot een overschatting van het 

werkelijke effect (indirect bewijs). Er is voor indirect bewijs 1 keer gedowngraded en 

niet 2 keer, omdat het gevonden effect dusdanig groot is dat we kunnen aannemen 

dat er ook in de doelgroep van deze beoordeling mogelijk een klinisch relevant 

effect op deze uitkomst optreedt. Twee keer downgraden zou in zeer lage kwaliteit 

bewijs resulteren, wat impliceert dat het zeer onzeker is of AHSCT leidt tot een 

klinisch relevant effect op klinische relapses, wat naar ons oordeel niet past bij 

bovenbeschreven resultaten.  
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Figuur 4. Percentage patiënten met een relapse in het eerste jaar  

 

Kans op een relapse na ten minste 2 jaar 

De studie van Burt (2019) berekende het percentage patiënten dat in de 2 jaar na 

start van de behandeling een relapse heeft doorgemaakt m.b.v. een Kaplan Meier 

analyse. AHSCT resulteert mogelijk (bewijs van lage kwaliteit) na 2 jaar in een 

klinisch relevante verlaging van de kans op een relapse: in de AHSCT-groep had 

7,69% (95%BI: 2,96% tot 19,2%) een relapse in de eerste 2 jaar na de 

behandeling en in de DMT-groep was dit 72,2% (95%BI: 66,0% tot 87,7%). De 

kwaliteit van het bewijs is als laag beoordeeld omdat artsen en patiënten niet 

geblindeerd waren en het effect beoordeelden (risico op vertekening). Verder 

kwamen de studiepopulatie en de controlebehandeling niet volledig overeen met de 

in de PICOT gedefinieerde doelgroep en controlebehandeling (indirect bewijs). 

 

Tijd tot relapse 

De uitkomstmaat tijd tot relapse werd post hoc geanalyseerd in de RCT van Burt 

(2019). AHSCT resulteert mogelijk (bewijs van lage kwaliteit) na 2 jaar in een 

klinisch relevante verlenging van de tijd tot een relapse. Voor de AHSCT-groep kon 

de mediane tijd tot de eerste relapse niet berekend worden vanwege te weinig 

events gedurende een mediane follow-up van 2 jaar. In de DMT-groep was de 

mediane tijd tot de eerste relapse 6 maanden (IQR 6-36 maanden). De kwaliteit van 

het bewijs is als laag beoordeeld omdat artsen en patiënten niet geblindeerd waren 

en het effect beoordeelden (risico op vertekening). Verder kwamen de 

studiepopulatie en de controlebehandeling niet volledig overeen met de in de PICOT 

gedefinieerde doelgroep en controlebehandeling (indirect bewijs). 

 

Ondersteunend bewijs 

Twee niet-gerandomiseerde vergelijkende studies (Boffa (2020) en Zhukovsky 

(2020)) hebben het effect van AHSCT op het optreden van klinische relapses 

beoordeeld. In deze studies wordt de relapsevrije overleving (percentage patiënten 

zonder relapse) na 1 of 2 jaar of langere follow-up m.b.v. Kaplan-Meier analyses 

gerapporteerd. Zij ondersteunen de resultaten van Burt (2019) en laten ook zien 

dat AHSCT resulteert in een verlaagd risico op het optreden van een relapse. De 

resultaten van deze niet-gerandomiseerde vergelijkende studies zijn mogelijk een 

onderschatting van het werkelijke effect omdat de AHSCT-groep bij baseline meer 

actieve ziekte had dan de controlegroep.  

 

De niet-gerandomiseerde vergelijkende studie van Boffa (2020) rapporteert een 

percentage relapsevrije overleving van 84% in de AHSCT-groep vs. 69% in de 

alemtuzumab-groep na 3 jaar (HRrelapse 0,13 (95%BI: 0,02 tot 0,63, p = 0,012). De 

niet-gerandomiseerde vergelijkende studie van Zhukvosky (2020) vindt een 

percentage relapsevrije overleving van 93% (95%BI: 85% tot 100%) in de AHSCT-

groep vs. 70% (95%BI: 59% tot 83%, p<0,05) in de alemtuzumab-groep na 3 jaar. 
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Ook vier niet-vergelijkende studies (Boffa (2021), Casanova (2017), Giedraitine 

(2020) en Nicholas (2021)) rapporteren het percentage patiënten met een relapse 

en de relapsevrije overleving m.b.v. Kaplan-Meier analyses na 1 of 2 jaar of een 

langere follow-up. Zij laten ook een lage kans op het optreden van een relapse zien 

na AHSCT. De niet-vergelijkende studie van Giedraitiene (2020) rapporteert een 

percentage met relapse van 15,4% na 1 jaar en 38,5% na 2 jaar. De relapsevrije 

overleving was in een andere niet-vergelijkende studie van Casanova (2017) 100% 

na 1 jaar en 82% na 2 en 5 jaar. De niet-vergelijkende studie van Nicholas (2021) 

vindt een relapsevrije overleving van 87% na 2 jaar en 77% na 4 jaar. De niet-

vergelijkende studie van Boffa (2021) rapporteert een relapsevrije overleving van 

78,1% na 5 jaar. 

5.3.1.2 Invaliditeit 

 

Kans op progressie van invaliditeit na 1 jaar 

Burt (2019) berekende het percentage patiënten met progressie van invaliditeit 1 

jaar na start van de behandeling m.b.v. een Kaplan Meier analyse. AHSCT resulteert 

waarschijnlijk (bewijs van redelijke kwaliteit) na 1 jaar in een klinisch relevante 

verlaging van de kans op progressie van invaliditeit. In de AHSCT-groep was het 

geschatte percentage patiënten met progressie 1,92% (95%BI: 0,27% tot 12,9%) 

na 1 jaar en in de DMT-groep 24,5% (95%BI: 14,7%-39,1%). De kwaliteit van het 

bewijs is als redelijk beoordeeld omdat de studiepopulatie en controlebehandeling 

niet volledig overeenkwamen met de in de PICOT gedefinieerde patiëntengroep en 

controlebehandeling, wat kan leiden tot een overschatting van het werkelijke effect 

(indirect bewijs). De arts die het effect beoordeelde was geblindeerd, waardoor er 

geen risico op vertekening was.  

 

Kans op progressie van invaliditeit na 2 jaar 

In de RCT van Burt (2019) wordt het percentage patiënten met progressie tijdens 

een mediane follow-up van 2 jaar beschreven. AHSCT resulteert waarschijnlijk 

(bewijs van redelijke kwaliteit) na 2 jaar in een klinisch relevante verlaging van de 

kans op progressie van invaliditeit. Na AHSCT had 5,8% (3/52) van de patiënten 

progressie van invaliditeit bij een mediane follow-up van 2 jaar en na DMT 66,7% 

(34/51), RR 0,09 (95%BI: 0,03 tot 0,26). Zie figuur 5. De kwaliteit van het bewijs 

is als redelijk beoordeeld omdat de studiepopulatie en controlebehandeling niet 

volledig overeenkwamen met de in de PICOT gedefinieerde patiëntengroep en 

controlebehandeling (indirect bewijs).  

 

 
 

Figuur 5. Progressie van invaliditeit na 2 jaar follow-up 

 

Tijd tot progressie van invaliditeit 

De uitkomstmaat tijd tot progressie van invaliditeit is geanalyseerd in de RCT van 

Burt (2019) bij een mediane follow-up van 2 jaar. AHSCT resulteert waarschijnlijk 

(bewijs van redelijke kwaliteit) na 2 jaar in een klinisch relevante verlenging van de 
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tijd tot progressie van invaliditeit. Voor de AHSCT-groep kon de mediane tijd tot de 

progressie van invaliditeit niet berekend worden vanwege te weinig events. In de 

DMT-groep was de mediane tijd tot de eerste relapse 24 maanden (IQR 18-48 

maanden). De kwaliteit van het bewijs is als redelijk beoordeeld omdat de 

studiepopulatie niet volledig overeenkwam met de in de PICOT gedefinieerde 

patiëntengroep en controlegroep (indirect bewijs).  

 

Ondersteunend bewijs 

De niet-gerandomiseerde vergelijkende studie van Zhukovsky (2020) heeft de 

progressievrije overleving na 3 jaar m.b.v. een Kaplan-Meier analyse gerapporteerd. 

De resultaten ondersteunen die van de RCT van Burt (2019). De 

progressievrijeoverleving was 97% (95%BI: 93% tot 100%) in de AHSCT-groep vs. 

82% (95%BI: 73% tot 92%, p=0,02) in de alemtuzumab-groep na 3 jaar. Het gaat 

mogelijk om een onderschatting van het werkelijke effect omdat de AHSCT-groep 

bij baseline meer actieve ziekte had dan de controlegroep. 

 

Daarnaast laten drie niet-vergelijkende studies (Boffa (2021), Casanova (2017) en 

Moore (2019)) een hoge progressievrije overleving 1 jaar of langer na AHSCT m.b.v. 

Kaplan-Meier analyses zien. De niet-vergelijkende studies van Boffa (2021) en 

Casanova (2017) rapporteren een progressievrije overleving van respectievelijk 

85,5% (95%BI:76,9% tot 94,1%) en 100% 5 jaar na AHSCT. De niet-vergelijkende 

studie van Moore (2019) vermeldt een progressievrije overleving van 95% (95%BI: 

72% tot 99%) na 1 jaar, en 88% (95%BI: 60% tot 97%) na 2 en 3 jaar.  

5.3.1.3 Kwaliteit van leven 

Kwaliteit van leven na 1 jaar  

In de RCT van Burt (2019) is 1 jaar na start van de behandeling de algemene 

kwaliteit van leven gemeten met de SF-36. AHSCT heeft mogelijk (bewijs van lage 

kwaliteit) na 1 jaar een klinisch relevant effect op kwaliteit van leven. De RCT 

rapporteert een verbetering van de SF-36 score van baseline naar 1 jaar in de 

AHSCT-groep (50,5 vs. 70,3) en een verslechtering in de DMT-groep (49,5 vs. 

46,1). Het gemiddelde verschil in verandering in de SF-36 score tussen de groepen 

was 23,9 in het voordeel van AHSCT (95%BI: 15,22 tot 32,58). Zie figuur 6. De 

kwaliteit van het bewijs is als laag beoordeeld. Patiënten waren niet geblindeerd en 

beoordeelden zelf het effect (risico op vertekening). Daarnaast kwamen de 

studiepopulatie en controlebehandeling niet volledig overeen met de in de PICOT 

gedefinieerde doelgroep en controlebehandeling, wat kan leiden tot een 

overschatting van het werkelijke effect (indirect bewijs). 

 

 

 
Figuur 6. Kwaliteit van leven na 1 jaar follow-up 
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Kwaliteit van leven na 2 jaar 

In de RCT van Burt (2019) is de kwaliteit van leven alleen 1 jaar en niet 2 jaar na 

behandeling gemeten. Eén niet-vergelijkende studie (Moore (2019)) heeft op zowel 

1 als 2 jaar na behandeling de kwaliteit van leven gemeten met een MS-specifieke 

vragenlijst (MS QoL-54). Daarom zijn de resultaten van deze studie gebruikt voor 

deze uitkomst. Het effect van AHSCT op kwaliteit van leven na 2 jaar is zeer 

onzeker (bewijs van zeer lage kwaliteit). Moore (2019) laat zien dat na AHSCT de 

fysieke en mentale domeinscores van de MSQoL-54 1 en 2 jaar na AHSCT klinisch 

relevant verbeterden t.o.v. de baselinescore (fysieke domein: baseline: 35; 1 jaar: 

60 punten (p<0,001); 2 jaar: 55 (p<0,01); mentale domein: baseline: 45; 1 jaar: 

70 punten, (p<0,001); 2 jaar: 60 (p<0,05)). De kwaliteit van het bewijs is 

beoordeeld als zeer laag vanwege de studieopzet en omdat de baseline kenmerken 

niet apart voor de RRMS-patiënten werden vermeld (indirect bewijs). Daarnaast 

gaat het om een heel klein aantal RRMS-patiënten (onnauwkeurigheid). 

5.3.1.4 Complicaties 

 

Mortaliteit na 2 jaar 

De uitkomstmaat mortaliteit wordt vermeld in de RCT van Burt (2019). Het is zeer 

onzeker of AHSCT niet-inferieur is aan switch naar een andere hoog effectieve 

tweedelijns DMT wat betreft mortaliteit na 2 jaar (bewijs van zeer lage kwaliteit). In 

deze RCT zijn zowel in AHSCT-groep als de DMT-groep geen patiënten overleden na 

een mediane follow-up van 2 jaar. De kwaliteit van het bewijs is beoordeeld als zeer 

laag vanwege het niet volledig overeenkomen van de studiepopulatie en 

controlebehandeling met de in de PICOT gedefinieerde patiëntengroep en 

controlebehandeling (indirect bewijs) en door afwezigheid van events en het lage 

aantal patiënten (onnauwkeurigheid).  

 

Ondersteunend bewijs 

De twee niet-gerandomiseerde vergelijkende studies (Boffa (2020) en Zhukvosky 

(2020)) hebben de mortaliteit gerapporteerd op verschillende tijdstippen en 

ondersteunen de uitkomsten van Burt (2019). In beide niet-gerandomiseerde 

vergelijkende studies zijn geen patiënten overleden na een mediane follow-up van 

3,5 jaar (Boffa (2020)) en 5,9 jaar (Zhukovsky (2020)).  

 

Ook vijf niet-vergelijkende studies hebben een lage mortaliteit op verschillende 

tijdstippen na AHSCT beschreven. De studie van Boffa (2021) rapporteerde een 

mortaliteit in de eerste 100 dagen na AHSCT van 1,6% (2/122), de studie van 

Casanova (2017) rapporteerde een mortaliteit na 2 jaar van 0% (0/28) en na een 

mediane follow-up van 5,9 jaar van 3,6% (1/28). In de studies van Giedraitiene 

(2020) en Moore (2019) zijn na een (gemiddelde respectievelijk mediane) follow-up 

van 22,3 en 36 maanden geen patiënten overleden. In de studie van Nicholas 

(2021) was de mortaliteit 1,7% (1/58) bij mediane follow-up van 21 maanden. 

 

Complicaties 

De RCT van Burt (2019) heeft met name het complicatierisico na AHSCT 

gerapporteerd en maakt geen duidelijke vergelijking met het complicatierisico van 

DMT’s. De twee niet-gerandomiseerde vergelijkende studies (Boffa (2020) en 

Zhukovsky (2020)) hebben wel het risico op complicaties na AHSCT vergeleken met 

het risico op complicaties na alemtuzumab. Daarom zijn de resultaten van deze 

studies gebruikt voor deze uitkomst. In beide studies is onderscheid gemaakt in 

complicaties binnen 100 dagen na AHSCT of start met alemtuzumab en later dan 

100 dagen. Het is zeer onzeker of AHSCT non-inferieur is aan switch naar een ander 

hoog effectieve tweedelijns DMT op de uitkomstmaat ernstige complicaties (bewijs 
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van zeer lage kwaliteit).  

 

Ernstige complicaties binnen 100 dagen na behandeling 

In de studie van Boffa (2020) traden in de eerste 100 dagen in totaal 32 ernstige 

bijwerkingenr op bij 25 patiënten in de AHSCT-groep vs. 4 bijwerkingen bij 32 

patiënten in de alemtuzumab-groep. Het ging om 8/32 (25%) ernstige infusie 

gerelateerde bijwerkingen en 23/32 (75%) infecties waarvan de meest 

voorkomende bijwerking febriele neutropenie was (16/32 (50%)). In de studie van 

Zhukovsky (2020) traden in de eerste 100 dagen in totaal 88 complicaties CTCAE 

graad 3 of 4 op bij 69 patiënten in de AHSCT-groep en geen in de alemtuzumab-

groep. In de AHSCT-groep had 69,6% 1 of meer complicaties CTCAE graad 3 of 

hoger, waarvan 2,9% een graad 4 complicatie. Ook in deze studie was de meest 

voorkomende CTCAE graad 3 of 4 complicaties febriele neutropenie (40/69 

(57,9%)).  

 

Complicaties na 100 dagen 

In de studie van Boffa (2020) kreeg 12% van de AHSCT-groep meer dan 100 dagen 

na start behandeling een auto-immuunziekte (waaronder schildklieraandoeningen) 

en in de alemtuzumab-groep 43,8% bij een gemiddelde follow-up van 

respectievelijk 50,9 maanden en 29,3 maanden. Daarnaast ontwikkelde 4% een 

monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS)s in de AHSCT-groep 

vs. 3,2% in de alemtuzumab-groep. In de AHSCT-groep kreeg 4% borstkanker en 

4% een bilaterale avasculaire heupkopnecrose waarschijnlijk gerelateerd aan 

veelvuldig steroïd gebruik voorafgaand aan de AHSCT.  

In de studie van Zhukovsky (2020) had 1,4% van de patiënten een CTCAE graad 3 

bijwerking na meer dan 100 dagen na AHSCT en 6,7% na alemtuzumab bij een 

gemiddelde follow-up van respectievelijk 2,8 en 2,9 jaar. In de AHSCT-groep 

ontwikkelde 19% een auto-immuunziekte (waaronder schildklieraandoeningen) en 

in de alemtuzumab-groep 41%. De meest voorkomende late infectie was herpes 

zoster, bij 5,8% in de AHSCT-groep vs. 6,7% in de alemtuzumab-groep. 
 

De kwaliteit van bewijs is beoordeeld als zeer laag vanwege de studieopzet en 

onnauwkeurigheid bij het lage aantal patiënten voor deze uitkomst. Bovendien 

waren de baselinekenmerken van de beide groepen verschillend (risico op 

vertekening). 
 
Ondersteunend bewijs 

In de RCT van Burt (2019) traden in de AHSCT-groep geen graad 4 complicaties 

(volgens Commom Toxicity Criteria versie 2)[19] op en 72 graad 3 complicaties bij 52 

patiënten. Het lijkt om transplantatie gerelateerde bijwerkingen te gaan na 

transplantatie (in de eerste 100 dagen). Meest voorkomende graad 3 bijwerkingen 

waren febriele neutropenie (13/72 (18,0%)) en metabole of elektrolytstoornissen 

(39/72 (54,2%)). In totaal waren er 31 infecties in de AHSCT-groep (52 patiënten) 

en 25 infecties in de DMT-groep na AHSCT (cross-over: 31 patiënten) bij een 

mediane follow-up van 2 jaar. In de AHSCT-groep ontwikkelde 3,8% van de 

patiënten idiopathische trombocytopenische purpura, waarvan 1,9% mogelijk 

gerelateerd aan fingolimod gebruik na AHSCT. Verder ontwikkelde 7,6% een 

schildklieraandoening. Bij alle patiënten was deze schildklieraandoening mogelijk 

gerelateerd aan behandeling met interferon vóór AHSCT.  
 

De niet-vergelijkende studie van Giedraitiene (2020) heeft naar complicaties 

gekeken in de eerste 6 maanden na AHSCT. Ook in deze studie was febriele 

                                                                 
r Er is niet vermeld welke gradering is gebruikt. 
s Toename van een type plasmacellen (kloon) die een monoklonaal antilichaam (M-proteïne) aanmaakt. Het M-

proteïne veroorzaakt zelden klachten. 0,5-1% kan maligne ontaarden in lymfoom of ziekte van Kahler.  



DEFINITIEF | Standpunt Zvw | 13 december 2022 

 

 Pagina 30 van 164 

neutropenie de meeste voorkomende complicatie (19/24 (79%)). Overige 

complicaties waren onder andere: ARDS (acute respiratory distress syndroom, 1/24 

(4,2%)), idiopathische trombocytopenische purpura (1/24 (4,2%)) en virale 

hemorragische cystitis (1/24 (4,2%)).   
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Tabel 3. Grade evidence profiel cruciale uitkomsten 
 
. 
 
 
 

Beoordeling van kwaliteit Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van bewijs Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risico op 

vertekening 
Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren AHSCT DMT 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Klinische relapse (follow up: gemiddeld 12 maanden; vastgesteld met: percentage patiënten met relapse) 

1  gerandomiseerde 

trials 

ernstiga  niet ernstig  ernstigb  niet ernstigc  niet gevonden  1/52 (1.9%)   36/51 (70.6%)  RR 0.03 

(0.00 tot 0.19) 

685 minder 

per 1.000 

(from 572 

minder tot --

) 

⨁⨁◯◯ 
Laag 

CRUCIAAL 

Klinische relapse (follow up: gemiddeld 24 maanden; vastgesteld met: percentage patiënten met relapse ) 

1  gerandomiseerde 

trials 

ernstiga  niet ernstig  ernstigb  niet ernstigd  niet gevonden  AHSCT vs. DMT: 7,69% (95%BI: 2,96% tot 19,2%) vs. 72,2% (95%BI: 66,0% 

tot 87,7%).  

⨁⨁◯◯ 
Laag 

CRUCIAAL 

Klinische relapse (follow up: gemiddeld 24 maanden; vastgesteld met: tijd tot relapse ) 

1  gerandomiseerde 

trials 

ernstiga  niet ernstig  ernstigb  niet ernstigc  niet gevonden  AHSCT vs. DMT: niet te berekenen vanwege te weinig events vs. 6 maanden 

(IQR 6-36 maanden).  

⨁⨁◯◯ 
Laag 

CRUCIAAL 

Invaliditeit (follow up: gemiddeld 12 maanden; vastgesteld met: progressie van invaliditeit ) 

1  gerandomiseerde 

trials 

niet ernstige  niet ernstig  ernstigb  niet ernstigf  niet gevonden  AHSCT vs. DMT: 1,92% (95%BI: 0,27% tot 12,9%) vs. 24,5% (95%BI: 

14,7%-39,1%).  

⨁⨁⨁◯ 
Redelijk 

CRUCIAAL 

Invaliditeit (follow up: mediaan 24 maanden; vastgesteld met: progressie van invaliditeit) 
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Beoordeling van kwaliteit Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van bewijs Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risico op 

vertekening 
Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren AHSCT DMT 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

1  gerandomiseerde 

trials 

niet ernstige  niet ernstig  ernstigb  niet ernstigf  niet gevonden  3/52 (5.8%)   34/51 (66.7%)  RR 0.09 

(0.03 tot 0.26) 

607 minder 

per 1.000 

(from 647 

minder tot 

493 minder) 

⨁⨁⨁◯ 
Redelijk 

CRUCIAAL 

Invaliditeit (follow up: mediaan 24 maanden; vastgesteld met: tijd tot progressie van invaliditeit) 

1  gerandomiseerde 

trials 

niet ernstige  niet ernstig  ernstigb  niet ernstigg  niet gevonden  AHSCT vs. DMT: HR: 0,07 (95%BI: 0,02 tot 0,24).  ⨁⨁⨁◯ 
Redelijk 

CRUCIAAL 

Kwaliteit van leven (follow up: gemiddeld 12 maanden; vastgesteld met: SF-36; Scale from: 0 tot 100) 

1  gerandomiseerde 

trials 

ernstigh  niet ernstig  ernstigb  niet ernstigi  niet gevonden 49 49 -  MD 23.9 

hoger 

(15.22 hoger 

tot 32.58 

hoger) 

⨁⨁◯◯ 
Laag 

CRUCIAAL 

Kwaliteit van leven (follow up: gemiddeld 24 maanden; vastgesteld met: MSQoL-54 ) 

1  observationele 

studies 

niet ernstig  niet ernstig  ernstigj  ernstigk niet gevonden  Moore (2019) laat in een figuur zien dat de fysieke en mentale domeinscores 

van de MSQoL-54 na 1 jaar en na 2 jaar na AHSCT klinisch relevant 

verbeterden t.o.v de baselinescore (fysieke domein: baseline: 35; 1 jaar: 60, 

p<0,001; 2 jaar: 55, p<0,01; mentale domein: baseline: 45, 1 jaar: 70, 

p<0,001; 2 jaar: 60, p<0,05).  

⨁◯◯◯ 
Zeer laag 

CRUCIAAL 

Complicaties (follow up: gemiddeld 24 maanden; vastgesteld met: mortaliteit) 
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Beoordeling van kwaliteit Aantal patiënten Effect 

Kwaliteit van bewijs Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risico op 

vertekening 
Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren AHSCT DMT 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

1  gerandomiseerde 

trials 

niet ernstig  niet ernstig  ernstigb  zeer ernstigl  niet gevonden  Sterfte in beide groepen 0.  ⨁◯◯◯ 
Zeer laag 

CRUCIAAL 

Ernstige complicaties (follow up: gemiddeld 100 dagen) 

2  observationele 

studies 

ernstigm  niet ernstig  niet ernstig  ernstign niet gevonden  Boffa (2020): AHSCT vs. alemtuzumab: 31 ernstige bijwerkingen bij 25 

patiënten vs. 4 bijwerkingen bij 32 patiënten. Zhukovsky (2020) : AHSCT vs. 

alemtuzumab: 88 bijwerkingen CTCAE graad 3 of 4 bij 69 patiënten vs. 0 bij 

75 patiënten.  

⨁◯◯◯ 
Zeer laag 

CRUCIAAL 

Complicaties (follow up: range 100 dagen tot 24 maanden) 

2  observationele 

studies 

ernstigm  niet ernstig  niet ernstig  ernstign niet gevonden  Boffa (2020): AHSCT vs. alemtuzumab: auto-immuunziekte 12% vs. 43,8% 

bij een gemiddelde follow-up van respectievelijk 50,9 maanden en 29,3 

maanden. MGUS: 4% vs. 3,2%. Borstkanker: 4% vs. 0%. Bilaterale 

avasculaire heupkopnecrose: 4% vs. 0%. 

Zhukovsky (2020): AHSCT vs. alemtuzumab. CTCAE graad 3 bijwerking 

1,4% vs. 6,7% bij een gemiddelde follow-up van respectievelijk 2,8 en 2,9 

jaar.; auto-immuunziekte 19% vs. 41%.(waaronder schildklieraandoeningen) 

en in de alemtuzumab-groep 41%. Herpes zoster: 5,8% vs. 6,7%. .  

⨁◯◯◯ 
Zeer laag 

CRUCIAAL 

CI: Confidence interval; MD: Mean difference; RR: Risk ratio 
a. Gedowngraded voor afwezigheid van blindering van artsen en patiënten die zelf het effect beoordeelden. Niet gedowngraded voor cross-over van DMT naar AHSCT, omdat dit pas na het optreden van progressie van invaliditeit mogelijk was en een relapse 
voorafgaat aan progressie. 
b. Populatie voldoet niet volledig aan de P van de PICOT en controlegroep voldoet niet volledig aan de C van de PICOT; behandeling vóór RCT met hoog effectieve tweedelijns DMT bij 13% in AHSCT-groep en 20% in DMT-groep. Na randomisatie werd 57% in 
de DMT-groep behandeld met hoog effectieve tweedelijns DMT. Hierdoor kan de RR een overschatting zijn van het werkelijke effect van AHSCT. Er is 1 keer gedowngraded en niet 2 keer vanwege de grote effecten en we aannemen dat ook klinisch relevante 
effecten zullen optreden in de doelgroep.  
c. Niet gedowngraded vanwege een groot verschil tussen AHSCT en DMT.  
d. De 95% betrouwbaarheidsintervallen overlappen elkaar niet en liggen op grote afstand van elkaar. Downgraden is daarom niet nodig.  
e. De effectbeoordelaar is geblindeerd; downgraden is daarom niet nodig. Ook niet voor cross-over van DMT naar AHSCT, omdat dit pas na het optreden van progressie van invaliditeit mogelijk was.  
f. De 95% betrouwbaarheidsintervallen overlappen elkaar niet en liggen op grote afstand van elkaar. Sample size berekening berust op progressie van invaliditeit. Daarom niet gedowngraded. 
g. Het 95% betrouwbaarheidsinterval rond de effectschatter ligt in zijn geheel aan de goede kant van de klinische relevantie grens van 0,75. Patiëntenaantal is gebaseerd op sample size berekening op progressie van invaliditeit. Daarom niet gedowngraded.  
h. Patiënt is niet geblindeerd en is zelf effect beoordelaar. Niet gedowngraded voor cross-over van DMT-groep naar AHSCT-groep omdat dit pas mogelijk was na 1 jaar.  
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i. Het gemiddeld verschil in verandering in SF-36 score en het 95% betrouwbaarheidsinterval is groter dan de MCID van 5 punten.  
j. Baseline kenmerken worden niet apart voor de RRMS-patiënten vermeld. 
k. Het gemiddeld verschil in verandering in MSQoL-54 score is groter dan de MCID. Er gedowngraded vanwege het kleine aantal RRMS-patiënten.  
l. Geen events en klein aantal patiënten. 
m. De behandelgroepen verschillen op baseline op kenmerken die van invloed zijn op de effecten van de behandeling. 
n. Kleine patiëntenaantallen 
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5.3.2 Lopende studies  

Er zijn zeven lopende studies gevonden die zijn beschreven in bijlage 3. Twee RCT’s 

worden in Engeland (Star-MS, Beat-MS) en één RCT wordt in Europees verband 

(RAMS-MS) uitgevoerd. Deze RCT’s vergelijken AHSCT met de behandeling met een 

hoog effectieve tweedelijns DMT bij patiënten die ondanks behandeling met een 

eerste- of tweedelijns DMT zeer actieve RRMS hebben. Daarnaast is er één RCT 

gevonden bij patiënten met actieve RRMS die in Duitsland werd uitgevoerd. Deze 

studie is gestopt vanwege gebrek aan inclusie van patiënten als gevolg van lage 

acceptatie van de controle-arm. In één niet-gerandomiseerde vergelijkende studie 

in China wordt AHSCT vergeleken met de meest effectieve behandeling met 

medicatie bij patiënten met agressieve RRMS, SPMS of neuromyelitis optica, 

ondanks behandeling met een DMT. In drie niet-vergelijkende studies (Italië, 

Zweden en Australië) wordt de effectiviteit en/of veiligheid van AHSCT onderzocht 

bij patiënten met (actieve) RRMS.  

 

Voor al deze studies geldt dat de studiepopulatie niet geheel overeenkomt met de 

doelgroep van deze beoordeling, omdat een gemengde groep van patiënten 

geïncludeerd wordt met actieve en niet zeer actieve RRMS, of omdat deze niet 

voorafgaand aan de studie behandeld zijn met een hoog effectieve tweedelijns DMT.  
Deze studies zullen daarom geen informatie geven over de relatieve effectiviteit van 

AHSCT in vergelijking met switch naar een ander hoog effectieve tweedelijns DMT 

en ook niet over de grootte van het behandeleffect in de doelgroep zoals 

gedefinieerd in de PICOT.  



DEFINITIEF | Standpunt Zvw | 13 december 2022 

 

 Pagina 36 van 164 

6 Vaststellen eindbeoordeling ‘stand wetenschap en praktijk’ 
 

6.1 Bespreking relevante aspecten 

6.1.1 Positionering en claim  

De huidige standaardbehandeling van patiënten met actieve RRMS bestaat uit 

immunosuppressie met eerstelijns en tweedelijns DMT’s. Daarnaast worden de 

relapses behandeld met hoge dosis glucocorticosteroïden. Eerstelijns DMT’s zijn 

minder effectief, maar hebben ook minder bijwerkingen en worden daarom als 

eerste stap in gezet. Bij falen van een eerstelijns DMT worden patiënten behandeld 

met een hoog effectieve tweedelijns DMT. Bij patiënten met zeer actieve RRMS met 

een ernstiger ziektebeloop worden hoog effectieve tweedelijns DMT’s ook direct 

ingezet. Deze middelen zijn over het algemeen erg effectief (>95% van de 

patiënten bereikt remissie), maar er is een kleine groep van relatief jonge patiënten 

met zeer actieve RRMS die hoge ziekteactiviteit houdt. Zij hebben hoog risico op 

ernstige, irreversibele invaliditeit. Switch naar een hoog effectieve tweedelijns DMT 

is suboptimaal na falen van een of meer van deze middelen. Daarnaast is er sprake 

van een narrow window of opportunity voordat onherstelbare neurologische schade 

optreedt, AHSCT is een ingrijpende behandeling die alléén zal worden ingezet als 

een patiënt doorbreekt op behandeling met tenminste één hoogeffectieve 

tweedelijns DMT. 

 

De claim is dat AHSCT bij bovenbeschreven patiëntengroep leidt tot minder klinische 

relapses, minder progressie van invaliditeit en een betere kwaliteit van leven in 

vergelijking met switch naar een andere hoog effectieve tweedelijns DMT. Hierbij is 

het risico op ernstige complicaties na AHSCT niet onacceptabel hoog in vergelijking 

met behandeling met een hoog effectieve tweedelijns DMT. 

 

6.1.2 Passend onderzoek  

De ideale studieopzet voor het bepalen van de effectiviteit van AHSCT bij zeer 

actieve RRMS is een RCT. Er is één van dit type studie gevonden. Deze studie sluit 

echter niet volledig aan bij de PICOT, omdat maar een beperkt deel van de 

geïncludeerde patiënten voorafgaand aan de studie was behandeld met een hoog 

effectieve tweedelijns DMT. Daarnaast werden niet alle patiënten in de 

controlegroep na randomisatie behandeld met een hoog effectieve tweedelijns DMT. 

Er zijn ook twee niet-gerandomiseerde vergelijkende studies geselecteerd met een 

patiëntenpopulatie en een controlebehandeling die meer overeenkomt met de 

PICOT. Deze studies hebben echter beperkingen door de studieopzet. Bovendien 

had de AHSCT-groep bij baseline meer actieve ziekte dan de controlegroep, 

waardoor de groepen niet vergelijkbaar waren. De RCT is goed opgezet met deels 

blindering van de beoordelaars van de uitkomsten en vergelijkbare groepen bij 

baseline. Daarom is de beoordeling gebaseerd op de RCT van Burt (2019) en zijn de 

niet-gerandomiseerde vergelijkende studies als ondersteunend bewijs gebruikt. 

6.1.3 Effectiviteit 

Op basis van de resultaten van één RCT leidt AHSCT mogelijk bij patiënten met zeer 

actieve RRMS ondanks adequate behandeling met ten minste één hoog effectieve 

tweedelijns DMT tot een klinisch relevante afname van de kans op een klinische 

relapse (bewijs van lage kwaliteit). Dit geldt voor zowel de korte (na 1 jaar) als de 

langere termijn (na 2 jaar). Daarnaast leidt AHSCT waarschijnlijk tot minder 

progressie van invaliditeit op de korte en langere termijn (bewijs van redelijke 

kwaliteit). Voor beide uitkomsten geldt dat in de RCT grote effecten werden 

gevonden, maar de gevonden effecten zijn waarschijnlijk een overschatting van het 

werkelijke effect in de doelgroep, omdat de patientengroep en de 
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controlebehandeling niet volledig overeenkwamen met de PICOT. De observationele 

studies laten kleinere effecten in het voordeel van AHSCT zien. Deze resultaten zijn 

waarschijnlijk een onderschatting van de te verwachten effecten in de doelgroep, 

omdat de AHSCT-groep zieker was dan de controlegroep.  

Dezelfde RCT laten zien dat behandeling middels AHSCT op de korte termijn 

mogelijk tot een grotere verbetering van kwaliteit van leven leidt ten opzichte van 

behandeling middels DMT’s (bewijs van lage kwaliteit). Het is onzeker of dit effect 

op de langere termijn aanhoudt.  

Wat betreft de mortaliteit is het niet aangetoond dat AHSCT op de korte en langere 

termijn non-inferieur is aan een switch naar een andere hoog effectieve tweedelijns 

DMT. In de RCT overleden geen patiënten, maar het aantal geïncludeerde patiënten 

en events was laag voor deze uitkomstmaat (bewijs van zeer lage kwaliteit). 

Daarom zijn ook resultaten voortkomend uit observationele studies meegenomen. 

Deze ondersteunen dat de mortaliteit heel laag is (mortaliteit: 0-1,6% na 1 jaar, 0-

1,7% na 2 jaar) bij matige intensiteit conditionering. Hoewel het zeer onzeker is of 

AHSCT non-inferieur is aan een switch naar een ander hoog effectieve tweedelijns 

DMT voor het optreden van ernstige complicaties (bewijs van zeer lage kwaliteit), 

wijzen de resultaten van de studies erop dat in de eerste 100 dagen na behandeling 

het risico op ernstige complicaties hoger is na AHSCT dan na tweedelijns hoog 

effectieve DMT’s. In twee observationele studies traden in de eerste 100 dagen na 

AHSCT vooral meer graad 3 complicaties op, waarvan de meest voorkomende 

febriele neutropenie was. Graad 4 complicaties traden weinig op. Op de langere 

termijn is het onduidelijk of AHSCT non-inferieur is aan een switch naar een andere 

hoog effectieve tweedelijns DMT wat betreft de ontwikkeling van auto-

immuunziekten of maligniteiten (bewijs van zeer lage kwaliteit).  

 

 

6.1.4 Overige overwegingen  

De volgende overwegingen spelen een rol in deze beoordeling. 

 

• Werkingsmechanisme/pathofysiologische rationale 

AHSCT kan worden beschouwd als een intensieve vorm van immunotherapie. Op 

basis van beschikbare data in onderzoek is de hypothese dat door de immuno-

chemotherapie bij AHSCT een reset van het immuunsysteem optreedt waardoor 

patiënten met zeer actieve RRMS in remissie komen. Immunoablatie met 

chemotherapie (in de conditioneringsfase) leidt tot vernietiging van autoreactieve 

lymfocyten waarna regeneratie met een nieuw tolerant immuunsysteem plaatsvindt.  

 

• Geen nieuwe vergelijkende studies te verwachten voor deze doelgroep 

Er zijn geen lopende studies waarin de effectiviteit en/of veiligheid van AHSCT wordt 

onderzocht bij deze doelgroep patiënten met zeer actieve RRMS. Het is ook niet 

waarschijnlijk dat er in de toekomst nog vergelijkende studies zullen worden 

opgezet. Er is nationale en internationale consensus dat deze specifieke groep 

patiënten in aanmerking komt voor AHSCT. Dit blijkt uit verschillende internationale 

richtlijnen en standpunten. Zowel de Europese organisatie ECTRIMS (European 

Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis), waarbij de NVN is 

aangesloten, als de Amerikaanse National Multiple Sclerosis Society hebben gesteld 

dat AHSCT een geschikte behandeling is voor deze groep met zeer actieve RRMS.  

Hierbij speelt een belangrijke rol dat het gaat om RRMS-patiënten die snel 

achteruitgaan in functioneren en een hoog risico hebben op blijvende invaliditeit. 

Switch naar een andere hoog effectieve tweedelijns DMT wordt als suboptimaal 

beschouwd. Daarnaast is er bij deze patiënten sprake van een ‘narrow window of 

opportunity’. Hierdoor hebben zowel patiënten als artsen een sterke voorkeur voor 

behandeling met AHSCT, en is er geen klinische equipoise.   
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• AHSCT voldoet aan kwaliteitseisen 

In Nederland is AHSCT een bestaande behandeling voor hematologische 

maligniteiten die in Nederland in 13 centra wordt verricht. Zij moeten om AHSCT te 

mogen verrichten aan de strenge kwaliteitseisen voldoen van de JACIE–accreditatie. 

Uitkomsten van AHSCT worden geregistreerd in de EBMT-registratie. Hierdoor is de 

zorg rondom deze complexe behandeling in Nederland van een kwalitatief 

hoogstaand niveau en veilig.   

 

6.1.5 Afweging relevante aspecten 

Gezien de intensiteit van AHSCT, zou deze behandeling alleen ingezet moeten 

worden wanneer deze leidt tot klinisch relevante gunstige effecten, die in 

verhouding staan tot de ongunstige effecten. Wij hebben beoordeeld of dit het geval 

is bij patiënten met zeer actieve RRMS die doorbreken op hoog effectieve 

tweedelijns DMT’s. Het bewijs over de effectiviteit van AHSCT ten opzichte van 

overstappen op een ander hoog effectief tweedelijns DMT is beperkt en er zijn geen 

studies van goede kwaliteit gevonden die volledig aansluiten bij de PICOT. De 

verwachting is dat dergelijke studies ook niet meer uitgevoerd zullen worden, omdat 

er geen duidelijke equipoise is over AHSCT bij deze specifieke ernstig aangedane 

patiëntengroep. Daarom moet deze beoordeling over AHSCT bij deze groep op deze 

beperkte evidence gebaseerd worden, namelijk één RCT, twee niet-

gerandomiseerde vergelijkende studies, en zes niet-vergelijkende studies.  

 

De RCT laat zeer grote effecten zien ten opzichte van DMT’s, maar dit is 

waarschijnlijk een overschatting van het werkelijke effect. De resultaten van de 

observationele studies wijzen dezelfde kant op, maar zijn minder indrukwekkend en 

waarschijnlijk een onderschatting. Op basis hiervan lijkt het aanemelijk dat AHSCT 

bij de beoogde doelgroep resulteert in klinische relevante effecten op het gebied van 

klinische relapses, invaliditeit en kwaliteit van leven. Hoewel graad 3 complicaties 

vaker lijken op te treden in de periode na AHSCT dan bij gebruik van hoog 

effectieve tweedelijns DMT’s, gaat het vooral om febriele neutropenie, dat van 

voorbijgaande aard is. De mortaliteit na AHSCT met lage tot matige conditionering 

is heel laag en er treden nauwelijks graad 4 complicaties op.  

 

Op basis van deze bevindingen concluderen wij dat voor deze groep patiënten - 

namelijk patiënten met zeer actieve RRMS die doorbreken op hoog effectieve 

tweedelijns DMT’s – voor wie geldt dat het risico op verdere achteruitgang in 

functioneren hoog is als er niet snel wordt ingegrepen (narrow window opportunity) 

– het voldoende aannemelijk is dat de gunstige effecten van AHSCT opwegen tegen 

de ongunstige effecten. Daarbij wegen we ook mee dat AHSCT beschouwd kan 

worden als een intensieve vorm van immunotherapie en dat deze zorg in Nederland 

beschikbaar en van hoge kwaliteit is.  

6.1.6 Waarborgen 

Vanwege de lage tot zeer lage kwaliteit van bewijs op een aantal cruciale 

uitkomsten hebben wij de NVN samen met de MS Vereniging Nederland en 

Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) gevraagd een 

waarborgendocument op te stellen om passende zorg te garanderen. De volgende 

punten zijn uitgewerkt in dit waarborgendocument (bijlage 8):  

- de indicatiecriteria en exclusiecriteria voor AHSCT;  

- centrale indicatiestelling en welke professionals hierbij betrokken zijn;  

- welke centra AHSCT bij deze indicatie mogen uitvoeren; 

- een plan voor registratie en evaluatie van patiëntrelevante uitkomsten van AHSCT.  

 

 

6.2 Conclusie 
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Wij concluderen dat AHSCT beschouwd kan worden als voldoende bewezen 

effectieve behandeling bij volwassen patiënten (18-55 jaar) met zeer actieve RRMS 

ondanks adequate behandeling met ten minste één van de hoog effectieve 

tweedelijns DMT’s natalizumab, ocrelizumab, rituximab, ofatumumab, cladribine of 

alemtuzumab gedurende ten minste 6 maanden. Het betreft patiënten die niet 

rolstoelgebonden zijn (EDSS-score ≥3 en <6,5) in de stabiele fase en een 

ziekteduur van <10 jaar hebben, en waarbij de zorg wordt toegepast volgens de 

afspraken zoals beschreven in het waarborgendocument (bijlage 8). 

 

Daarbij wordt de volgende definitie van zeer actieve RRMS ondanks hoog effectieve 

tweedelijns therapie gehanteerd: 

≥ 1 klinisch relevante relapses EN actieve laesies op MRI gedefinieerd als: 

• ≥2 gadolinium aankleurende T1-laesies op een MRI ≥3 maanden na start hoog 

effectieve therapie OF 

• ≥3 nieuwe/groeiende T2-laesies op MRI vergeleken met een MRI ≥3 maanden 

na start hoog effectieve therapie 

• actieve MRI-laesies moeten <1 jaar oud zijn. 

 

AHSCT voldoet bij de genoemde indicatie daarom aan ‘de stand van de wetenschap 

en praktijk’. Gevolg hiervan is dat AHSCT bij deze indicatie behoort tot de te 

verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet. 
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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:  

• MS Vereniging Nederland 

• Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)  

• Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)  

• Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 

 

7.1.1 Voortraject 

In mei 2021 heeft de MS Vereniging Nederland een aanvraag voor vergoeding van 

AHSCT bij zeer actieve RRMS ingediend bij het Zorginstituut. Na overleg met het 

Zorginstituut heeft de NVN vervolgens een aanvraag bij ZN ingediend voor een 

zorgadviestraject over AHSCT bij patiënten met zeer actieve RRMS die door 

behandeling met hoog effectieve tweedelijns therapie heen breken. ZN heeft 

geconcludeerd dat geen vergoeding mogelijk is voor deze selecte groep patiënten, 

omdat AHSCT bij RRMS niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. 

Vervolgens heeft de NVN in april 2022 een brief gestuurd aan het Ministerie van 

VWS om de mogelijkheden voor vergoeding te bespreken voor deze groep 

patiënten. Hierna heeft het Zorginstituut besloten om de effectiviteit van AHSCT bij 

deze specifieke indicatie te beoordelen. In juli 2022 hebben wij een bijeenkomst 

georganiseerd waarin de PICOT is besproken met de betrokken partijen.  

 

7.1.2 Consultatie conceptstandpunt 

Het conceptstandpunt is op 17 oktober 2022 ter consultatie voorgelegd aan 

genoemde partijen. Wij hebben een reactie daarop ontvangen van: MS Vereniging 

Nederland, NVN, NVvH en ZN.  

 

Hieronder geven wij de reacties van partijen en ons commentaar daarop beknopt 

weer. In bijlage 7 is de integrale tekst van de ontvangen reacties opgenomen. 

 

Reactie MS Vereniging Nederland: 

 

De MS Vereniging Nederland heeft in het conceptstandpunt een aantal tekstuele 

wijzigingen voorgesteld. 

 

Reactie Zorginstituut: 

We danken de MS Vereniging Nederland voor de reactie. We hebben de tekstuele 

wijzingen overgenomen als wij deze relevant achtten voor het standpunt. We 

hebben de voorgestelde aanpassingen op de verschillende onderdelen van de PICOT 

niet gewijzigd, omdat deze eerder met de betrokken partijen zijn afgestemd.  

 

Reactie NVvH: 

De NVvH heeft in het conceptstandpunt enkele typefouten gecorrigeerd. 

 

Reactie Zorginstituut: 

We danken de NVvH voor het nauwkeurig doornemen van het conceptstandpunt. 

 

Reactie ZN: 

ZN schrijft dat zij het eens is met de eindconclusie van het standpunt en benadrukt 

dat een waarborgendocument door de partijen opgesteld moet worden. ZN heeft 

nog een aantal vragen en opmerkingen naar aanleiding van het conceptstandpunt: 
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1. ZN geeft aan dat er weinig aandacht wordt besteed aan het hoge percentage 

graad 3 complicaties die tot veel extra ziekenhuisopnames zullen leiden. Zij 

vraagt of deze extra kosten door het optreden van graad 3 bijwerkingen worden 

meegenomen in de kostenberekeningen van AHSCT. 

2. Volgens ZN wordt niet duidelijk waarom de huidige standaardbehandeling, 

namelijk switch naar een ander hoog effectieve tweedelijns DMT, suboptimaal is. 

ZN vraagt of dit in de literatuur is beschreven? 

3. ZN geeft aan dat er nauwelijks patiënten overleden in de gevonden studies, 

terwijl er wordt beschreven dat er een hoog risico is op invaliditeit en overlijden 

in deze doelgroep. ZN vraagt of er studies zijn die dit onderbouwen. 

4. ZN vraagt naar onderbouwing voor de schatting van 10 tot 20 patiënten per jaar 

die voldoen aan de indicatiecriteria voor AHSCT. 

5. ZN vraagt of bij de evaluatie de uitkomsten van AHSCT vergeleken kunnen 

worden met die van de huidige standaardbehandeling, eventueel in een 

historisch cohort. 

 

Reactie Zorginstituut: 

We danken ZN voor het kritisch doorlezen van het conceptstandpunt. 

Ad 1) Bij de kostenberekening zijn de kosten van extra opnames ten gevolge van 

het optreden van graad 3 bijwerkingen niet meegenomen, omdat het niet mogelijk 

is om hier een betrouwbare schatting van te maken. We hebben dit naar aanleiding 

van deze opmerking expliciet bij de berekeningen vermeld. 

Ad 2) Dit is gebaseerd op de klinische expertise van de experts.[3] Deze 

patiëntengroep heeft meestal al behandelingen met meerdere hoog effectieve 

tweedelijns middelen gehad, waarop zij onvoldoende controle van de ziekteactiviteit 

hebben.  

Ad 3) Bij nazoeken in de literatuur hebben we geen studies gevonden die een hoog 

risico op mortaliteit onderbouwen. We hebben daarom de tekst in het standpunt 

aangepast. 

Ad 4) Dit is gebaseerd op een schatting van de experts.t Zij baseren zich op 

gegevens uit een database van het MS centrum Amsterdam. Naar dit centrum wordt 

ongeveer de helft van de MS patienten in Nederland op zijn minst 1 keer verwezen 

voor een tweede/derde mening. Op basis van deze gegevens schatten de experts 

dat binnen Nederland jaarlijks maximaal circa 10 tot 20 mensen door tweedelijns 

medicatie ‘heen breekt’. 

Ad 5) Deze vraag is aan de NVN voorgelegd, waarna in het waarborgendocument is 

opgenomen dat de uitkomsten van AHSCT vergeleken zullen met de uitkomsten van 

vergelijkbare patiënten die geen aHSCT hebben ondergaan. 

 
Reactie NVN: 
De NVN is het eens met de conclusie van het conceptstandpunt en heeft verder 

geen opmerkingen. 

 

 

7.2 Advies Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 

Wij hebben het conceptstandpunt voorgelegd aan de WAR. De WAR ondersteunt de 

conclusie van het conceptstandpunt. De WAR is van mening dat de evidence beperkt 

is en adviseert daarom een waarborgendocument op te laten stellen door de 

betrokken partijen waarin de indicatie voor AHSCT scherp geformuleerd wordt en 

waarin ook opgenomen wordt dat de uitkomsten van AHSCT geëvalueerd worden.  

 

7.3 Standpunt Zorginstituut Nederland 

Het Zorginstituut concludeert – onder verwijzing naar de motivering in hoofdstuk 6 

                                                                 
t Schriftelijke mededeling NVN, per email van 22 november 2022. 
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– dat AHSCT bij volwassen patiënten (18-55 jaar) met zeer actieve RRMS ondanks 

adequate behandeling met ten minste één van de hoog effectieve tweedelijns DMT’s 

natalizumab, ocrelizumab, rituximab, ofatumumab, cladribine of alemtuzumab 

gedurende ten minste 6 maanden wel voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en 

praktijk’ en dat de interventie bij de betreffende indicatie behoort tot de te 

verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet. 
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8 Consequenties voor de praktijk 
 

8.1 Zorgactiviteiten en aanspraakcodes 

Omdat het om medisch specialistische zorg gaat, zullen de declaratie en de 

vergoeding van de zorg verlopen via de DBC-systematiek. De daarvoor benodigde 

zorgactiviteiten zijn reeds aanwezig. Voor het declareren van deze zorg kunnen de 

volgende ZA-codes met oranje aanspraakcode (2601)u worden gebruikt: 

 

ZA-code  Aanspraakcode  Omschrijving 

039284  2601 Harvest stamcellen dmv leukaferese tbv 

autologe stamceltransplantatie (i.h.k.v. BRCA1-

studie zie 032710) 

039981  2601 Start conditionering voor stamceltransplantatie 

(exclusief BRCA1-studie) 

039982  2601 Voortijdige beëindiging 

stamceltransplantatietraject door recidief 

(exclusief BRCA1-studie) 

192086  2601 Stamceltransplantatie autoloog (i.h.k.v. BRCA1-

studie zie 032707) 

192087  2601 Post-transplantatietraject stamceltransplantatie 

autoloog (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032708) 

192089  2601 Toedienen groeifactoren autologe 

stamceltransplantatie (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 

032709) 

198885  2601 Doorlopende opname tijdens 

stamceltransplantatiefase autoloog (exclusief 

BRCA1-studie) 

 

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 inkoop gericht afspraken maken. Wij adviseren 

zorgverzekeraars dan ook de in dit standpunt genoemde elementen en het op te 

stellen indicatiedocument en evaluatieprotocol 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. 

Verzekerden ontlenen hun recht op (vergoeding van) zorg aan de zorgverzekering 

die zij met een zorgverzekeraar hebben gesloten. In alle zorgverzekeringen is de 

voorwaarde opgenomen dat zorg - wil deze onder dekking van de zorgverzekering 

vallen - in ieder geval moet voldoen aan 'de stand van de wetenschap en praktijk'. 

Wordt vastgesteld dat bepaalde zorg bij een bepaalde indicatie wel of niet voldoet 

aan 'de stand van de wetenschap en praktijk' dan werkt dat direct door in alle 
                                                                 
u www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/07/13/overzicht-zorgactiviteiten-met-aanspraakcode-

zvw, actuele versie. 
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individuele zorgverzekeringen. Aanpassing van de zorgverzekeringen is daar niet 

voor nodig. Dat geldt ook voor het in deze duiding vervatte standpunt Autologe 

hematopoietische stamceltransplantatie (AHSCT) bij patiënten met zeer actieve 

RRMS die door adequate behandeling met ten minste één hoog effectieve 

tweedelijns DMT breken. Deze behandeling kan worden verstrekt dan wel vergoed 

ten laste van de basisverzekering. We adviseren zorgverzekeraars hun verzekerden 

duidelijk kenbaar te maken onder welke voorwaarden zij in aanmerking komen voor 

verstrekking danwel vergoeding van deze behandeling. Op die manier dragen zij bij 

aan de effectieve toepassing van zorg. Aanvullende eisen zoals voorafgaande 

toestemming en het overleggen van een behandelplan, zijn ook geschikt om te 

bepalen of een verzekerde redelijkerwijs op de zorg is aangewezen. 

 

8.3 Zorgaanbieders 

Om passende zorg voor deze patiëntengroep te borgen achten wij een 

waarborgendocument noodzakelijk (bijlage 8). De NVN heeft kennis van de 

indicatie. De NVvH heeft kennis van de kwaliteitseisen om te voldoen aan de JACIE–

accreditatie en heeft ervaring met deze behandeling. De NVN samen met de NVvH 

zijn daarom aangewezen partijen om een indicatiedocument en evaluatieprotocol op 

te stellen. Samenwerking met de MS Vereniging Nederland is hierbij aangewezen. 

Het is belangrijk dat voorlichting en openbaarmaking ook plaatsvindt via de website 

van de NVN. 

 

8.4 Patiëntenorganisaties 

Om passende zorg voor deze patiëntengroep te borgen achten wij een 

waarborgendocument noodzakelijk (bijlage 8). De MS Vereniging Nederland is 

vanwege haar inzet voor en kennis van de patiëntengroep bij uitstek geschikt om 

namens de patiënten een bijdrage te leveren bij van dit document. Het is belangrijk 

dat voorlichting en openbaarmaking ook plaatsvindt via de website van de MS 

Vereniging Nederland. 

 

8.5 Financiële paragraaf 

Raming budgetimpact AHSCT bij RRMS 

Voor de berekening van de budgetimpact gaan wij er vanuit dat er in Nederland 10 

tot 20 patiënten per jaar met zeer actieve RRMS, ondanks adequate behandeling 

met tenminste één hoog effectieve tweedelijns DMT, in aanmerking komen voor 

AHSCT.v Wij nemen aan dat deze patienten in de eerste 3 jaar na AHSCT niet met 

DMT’s worden behandeld.w Wij gaan ervan uit dat in de huidige situatie de ene helft 

van de patiënten met natalizumab wordt behandeld en de andere helft met 

ocrelizumab.x  

 

De directe kosten van AHSCT wijken af van de twee ingezette hoog effectieve 

tweedelijns DMT’s. In tabel 4.1 staat de invloed van dit verschil op de totale directe 

kosten wanneer 10 patiënten kiezen voor AHSCT. In tabel 4.2 staat de invloed van 

dit verschil wanneer dit zou gaan om 20 patiënten. 
  

                                                                 
v  Aantallen bepaald op basis van schriftelijke mededeling van NVN, per email van 28 april 2022.  

w  Aanname op basis van schriftelijke mededeling NVN, per email van 22 november 2022. De NVN verwacht dat 

patiënten in de eerste jaren na AHSCT geen inflammatoire ziekteactiviteit hebben. 
x  DMT’s bepaald op basis van schriftelijke mededeling NVN, per email van 22 november 2022. Volgens de NVN 

worden de tweedelijns DMT’s natalizumab en ocrelizumab het meest voorgeschreven bij zeer actieve RRMS. 
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Tabel 4.1  Directe kosten huidige situatie versus nieuwe situatie o.b.v. 10 behandelde patiënten 

            

Directe kosten Prijs Aantal1 
Aantal 

patiënten2 

Kosten 
huidige 
situatie 

Kosten 
nieuwe 
situatie 

Stimuleren en oogsten van eigen stamcellen3 € 11.010 1  10 € 0 € 110.100 

Transplantatie van eigen stamcellen4 € 30.180 1  10 € 0 € 301.800 

Controle na transplantatie van eigen stamcellen5  € 5.535 1  10 € 0 € 55.350 

Behandeling met medicijnen bij multipele sclerose6  € 1.825 15  10 € 273.750 € 0 

Natalizumab7 € 1.379 13  5 € 89.635 € 0 

Ocrelizumab8 € 6.192 2  5 € 61.920 € 0 

Totaal       € 425.305 € 467.250 

1  Aantal behandelingen of doseringen per jaar. 
2  Aantallen bepaald op basis van schriftelijke mededeling NVN, per email van 28 april 2022. 

3  NZa: Opendisdata.nl: Zorgproduct 979003011, november 2022.
y
 

4  NZa: Opendisdata.nl: Zorgproduct 979003061, november 2022.
z
 

5  NZa: Opendisdata.nl: Zorgproduct 979003071 (2021), november 2022.
aa
 

6  NZa: Opendisdata.nl: Zorgproduct 069599002, november 2022.
bb
 

7  Zorginstituut Nederland: Farmacotherapeutischkompas.nl: Tysabri, november 2022. 
8  Zorginstituut Nederland: Farmacotherapeutischkompas.nl: Ocrevus, november 2022. 

 
Tabel 4.2  Directe kosten huidige situatie versus nieuwe situatie o.b.v. 20 behandelde patiënten 

            

Directe kosten Prijs Aantal1 
Aantal 

patiënten1 

Kosten 
huidige 
situatie 

Kosten 
nieuwe 
situatie 

Stimuleren en oogsten van eigen stamcellen1 € 11.010 1  20 € 0 € 220.200 

Transplantatie van eigen stamcellen1 € 30.180 1  20 € 0 € 603.600 

Controle na transplantatie van eigen stamcellen1  € 5.535 1  20 € 0 € 110.700 

Behandeling met medicijnen bij multipele sclerose1  € 1.825 15  20 € 547.500 € 0 

Natalizumab1 € 1.379 13  10 € 179.270 € 0 

Ocrelizumab1 € 6.192 2  10 € 123.840 € 0 

Totaal       € 850.610 € 934.500 

1  Zie tabel 4.1 

 

In tabel 5.1 staat een raming van de totale budgetimpact voor 10 patiënten voor 

respectievelijk jaar 1, jaar 2 en jaar 3. In tabel 5.2 staat hetzelfde maar dan voor 

20 patiënten. 

 
Tabel 5.1  Budgetimpact o.b.v. 10 behandelde patiënten 
     

Jaar  Aantal patiënten  Kosten huidige situatie Kosten nieuwe situatie Budgetimpact 

1 10 € 425.305 € 467.250 € 41.945 

2 10 € 425.305 € 0 -€ 425.305 

3 10 € 425.305 € 0 -€ 425.305 

 
Tabel 5.2  Budgetimpact o.b.v. 20 behandelde patiënten 
     

Jaar  Aantal patiënten  Kosten huidige situatie Kosten nieuwe situatie Budgetimpact 

1 20 € 850.610 € 934.500 € 83.890 

2 20 € 850.610 € 0 -€ 850.610 

3 20 € 850.610 € 0 -€ 850.610 

 

Op basis van voorgaande tabellen liggen de besparingen naar schatting tussen de 

€ 425.305 en € 850.610 per jaar. Uitbreiding van het basispakket met AHSCT bij 

RRMS bespaart naar schatting maximaal € 850.610 per jaar.cc Hierbij kan worden 

opgemerkt dat er in deze berekening geen rekening gehouden is met eventuele 

                                                                 
y  NZa: Opendisdata.nl: Zorgproduct 979003011, stimuleren en oogsten van eigen stamcellen voor een 

stamceltransplantatie met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen. 
z  NZa: Opendisdata.nl: Zorgproduct 979003061, transplantatie van eigen stamcellen en/of ziekenhuisopname in 

transplantatiefase. 
aa  NZa: Opendisdata.nl: Zorgproduct 979003071, behandeling/ controle na transplantatie van eigen stamcellen. 
bb  NZa: Opendisdata.nl: Zorgproduct 069599002, behandeling met medicijnen bij multipele sclerose. 
cc  De geschatte besparing gaat in vanaf het tweede behandeljaar. 



DEFINITIEF | Standpunt Zvw | 13 december 2022 

 

 Pagina 48 van 164 

complicaties en indirecte kosten omdat precieze gegevens hierover ontbreken. 

 

8.6 Evaluatie en monitoring 

Het Zorginstituut zal met belangstelling de toekomstige wetenschappelijke 

publicaties volgen over autologe hematopoietische stamceltransplantatie (AHSCT) 

bij patiënten met actieve of zeer actieve RRMS. Daarnaast zal het Zorginstituut het 

aantal patiënten en de kosten monitoren, evenals de data over gepast gebruik, 

effectiviteit en complicaties die worden geregistreerd en geëvalueerd conform het 

waarborgendocument. Indien toekomstige informatie daar aanleiding toe geeft, 

kunnen wij een herbeoordeling overwegen. 

 

8.7 Ingangsdatum standpunt 

Dit standpunt gaat in per 13 december 2022. 
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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. 
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Bijlage 2 - Zoekstrategie 

Zoekstrategie gepubliceerde studies 

Er is gezocht naar systematische reviews, randomized controlled trials en klinische 

studies.  

 

De zoekstrategie naar systematische reviews werd verricht in Embase via 

Embase.org, Medline via Ovid en Cochrane Central via Wiley op 31 mei 2022. Hierbij 

zijn de volgende zoektermen gebruikt: 

 

Embase 
('autologous hematopoietic stem cell transplantation'/exp OR (((autolog*) NEAR/3 

(hematopoietic* OR haematopoietic*) NEAR/3 (stem OR cell) NEAR/4 (transplant* 

OR therap*)) OR ((autolog*) NEAR/3 (HSC) NEAR/3 (transplant* OR 

therap*))):ab,ti,kw) AND ('multiple sclerosis'/de OR (RRMS OR multiple-

scleros*):ab,ti,kw) AND ('systematic review'/de OR 'systematic review (topic)'/de 

OR (systematic-review*):ab,ti,kw) NOT ([Conference Abstract]/lim OR 'editorial'/it 

OR 'letter'/it OR 'note'/it OR 'chapter'/it OR 'conference abstract'/it OR 'conference 

paper'/it OR 'conference review'/it OR 'editorial'/it OR 'erratum'/it OR [preprint]/lim) 

 

 

Medline 

(*"Hematopoietic Stem Cell Transplantation"/ OR (((autolog*) ADJ3 

(hematopoietic* OR haematopoietic*) ADJ3 (stem OR cell) ADJ4 (transplant* OR 

therap*)) OR ((autolog*) ADJ3 (HSC) ADJ3 (transplant* OR therap*))).ab,ti,kf.) 

AND ("Multiple Sclerosis"/ OR (RRMS OR multiple-scleros*).ab,ti,kf.) AND 

("Systematic Reviews as Topic"/ OR "Systematic Review".pt. OR (systematic-

review*).ab,ti,kf.) NOT ("Editorial".pt. OR "Comment".pt. OR "Letter".pt. OR 

"News".pt. OR "Congress".pt. OR "Meeting Abstract".pt. OR "Abstracts".pt. OR 

"Academic Dissertation".pt. OR "Published Erratum".pt. OR (book* OR chapter* OR 

dissertation abstract*).pt.) NOT ("Editorial".pt. OR "Comment".pt. OR "Letter".pt. 

OR "News".pt. OR "Congress".pt. OR "Meeting Abstract".pt. OR "Abstracts".pt. OR 

"Academic Dissertation".pt. OR "Published Erratum".pt. OR (book* OR chapter* OR 

dissertation abstract*).pt.) 

 

 

Cochrane 

((((autolog*) NEAR/3 (hematopoietic* OR haematopoietic*) NEAR/3 (stem OR cell) 

NEAR/4 (transplant* OR therap*)) OR ((autolog*) NEAR/3 (HSC) NEAR/3 

(transplant* OR therap*))):ab,ti,kw) AND ((RRMS OR multiple-scleros*):ab,ti,kw) 

AND ((systematic-review*):ab,ti,kw)  

 

 

De zoekstrategie naar randomized controlled trials werd verricht in Embase via 

Embase.org, Medline via Ovid en Cochrane Central via Wiley op 31 mei 2022. Hierbij 

zijn de volgende zoektermen gebruikt: 

 

Embase 

('autologous hematopoietic stem cell transplantation'/exp OR (((autolog*) NEAR/3 

(hematopoietic* OR haematopoietic*) NEAR/3 (stem OR cell) NEAR/4 (transplant* 

OR therap*)) OR ((autolog*) NEAR/3 (HSC) NEAR/3 (transplant* OR 

therap*))):ab,ti,kw) AND ('multiple sclerosis'/de OR (RRMS OR multiple-

scleros*):ab,ti,kw) AND ('randomized controlled trial'/exp OR 'randomized 



DEFINITIEF | Standpunt Zvw | 13 december 2022 

 

 Pagina 52 van 164 

controlled trial (topic)'/de OR (RCT OR RCTS OR randomi* OR placebo* OR ((single* 

or double* or triple* or treble*) AND (blind* or mask*))):ab,ti,kw) NOT 

([Conference Abstract]/lim OR 'editorial'/it OR 'letter'/it OR 'note'/it OR 'chapter'/it 

OR 'conference abstract'/it OR 'conference paper'/it OR 'conference review'/it OR 

'editorial'/it OR 'erratum'/it OR [preprint]/lim) 

 

 

Medline 

(*"Hematopoietic Stem Cell Transplantation"/ OR (((autolog*) ADJ3 

(hematopoietic* OR haematopoietic*) ADJ3 (stem OR cell) ADJ4 (transplant* OR 

therap*)) OR ((autolog*) ADJ3 (HSC) ADJ3 (transplant* OR therap*))).ab,ti,kf.) 

AND ("Multiple Sclerosis"/ OR (RRMS OR multiple-scleros*).ab,ti,kf.) AND 

("Randomized Controlled Trials as Topic"/ OR "Randomized Controlled Trial".pt. OR 

(RCT OR RCTS OR randomi* OR placebo* OR ((single* or double* or triple* or 

treble*) AND (blind* or mask*))).ab,ti,kf.) NOT ("Editorial".pt. OR "Comment".pt. 

OR "Letter".pt. OR "News".pt. OR "Congress".pt. OR "Meeting Abstract".pt. OR 

"Abstracts".pt. OR "Academic Dissertation".pt. OR "Published Erratum".pt. OR 

(book* OR chapter* OR dissertation abstract*).pt.) 

 

 

Cochrane 

((((autolog*) NEAR/3 (hematopoietic* OR haematopoietic*) NEAR/3 (stem OR cell) 

NEAR/4 (transplant* OR therap*)) OR ((autolog*) NEAR/3 (HSC) NEAR/3 

(transplant* OR therap*))):ab,ti,kw) AND ((RRMS OR multiple-scleros*):ab,ti,kw) 

AND ((RCT OR RCTS OR randomi* OR placebo* OR ((single* or double* or triple* 

or treble*) AND (blind* or mask*))):ab,ti,kw)  

 

 

De zoekstrategie naar klinische studies werd verricht in Embase via Embase.org, 

Medline via Ovid en Cochrane Central via Wiley op 31 mei 2022. Hierbij zijn de 

volgende zoektermen gebruikt: 

 

Embase 

('autologous hematopoietic stem cell transplantation'/exp OR (((autolog*) NEAR/3 

(hematopoietic* OR haematopoietic*) NEAR/3 (stem OR cell) NEAR/4 (transplant* 

OR therap*)) OR ((autolog*) NEAR/3 (HSC) NEAR/3 (transplant* OR 

therap*))):ab,ti,kw) AND ('multiple sclerosis'/de OR (RRMS OR multiple-

scleros*):ab,ti,kw) AND ('clinical study'/exp OR (((clinical* OR case* OR family* OR 

intervent* OR longitudinal* OR open OR prospect* OR retrospect* OR multicent*) 

NEAR/2 (study OR studies OR article* OR trial* OR evaluation*)) OR case-report* 

OR case-serie* OR ((communit*) NEAR/2 (trial*)) OR ((phase*) NEAR/3 (1 OR one 

OR I OR 2 OR two OR II OR 3 OR three OR III OR 4 OR four OR IV) NEAR/6 (trial* 

OR stud*))):ab,ti,kw) NOT ('randomized controlled trial'/exp OR 'randomized 

controlled trial (topic)'/de OR (RCT OR RCTS OR randomi* OR placebo* OR ((single* 

or double* or triple* or treble*) AND (blind* or mask*))):ab,ti,kw) NOT ('systematic 

review'/de OR 'systematic review (topic)'/de OR (systematic-review*):ab,ti,kw) NOT 

([Conference Abstract]/lim OR 'editorial'/it OR 'letter'/it OR 'note'/it OR 'chapter'/it 

OR 'conference abstract'/it OR 'conference paper'/it OR 'conference review'/it OR 

'editorial'/it OR 'erratum'/it OR [preprint]/lim) 

 

 

Medline 

(*"Hematopoietic Stem Cell Transplantation"/ OR (((autolog*) ADJ3 

(hematopoietic* OR haematopoietic*) ADJ3 (stem OR cell) ADJ4 (transplant* OR 

therap*)) OR ((autolog*) ADJ3 (HSC) ADJ3 (transplant* OR therap*))).ab,ti,kf.) 
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AND ("Multiple Sclerosis"/ OR (RRMS OR multiple-scleros*).ab,ti,kf.) AND ("Clinical 

Study".pt OR "Clinical Trial".pt OR "Adaptive Clinical Trial".pt OR "Clinical Trial, 

Phase I".pt OR "Clinical Trial, Phase II".pt OR "Clinical Trial, Phase III".pt OR 

"Clinical Trial, Phase IV".pt OR "Controlled Clinical Trial".pt OR "Equivalence Trial".pt 

OR "Pragmatic Clinical Trial".pt OR "Clinical Trial Protocol".pt OR "Observational 

Study".pt OR exp "Clinical Studies as Topic"/ OR (((clinical* OR case* OR family* 

OR intervent* OR longitudinal* OR open OR prospect* OR retrospect* OR 

multicent*) ADJ2 (study OR studies OR article* OR trial* OR evaluation*)) OR case-

report* OR case-serie* OR ((communit*) ADJ2 (trial*)) OR ((phase*) ADJ3 (1 OR 

one OR I OR 2 OR two OR II OR 3 OR three OR III OR 4 OR four OR IV) ADJ6 (trial* 

OR stud*))).ab,ti,kf.) NOT ("Randomized Controlled Trials as Topic"/ OR 

"Randomized Controlled Trial".pt. OR (RCT OR RCTS OR randomi* OR placebo* OR 

((single* or double* or triple* or treble*) AND (blind* or mask*))).ab,ti,kf.) NOT 

("Systematic Reviews as Topic"/ OR "Systematic Review".pt. OR (systematic-

review*).ab,ti,kf.) NOT ("Editorial".pt. OR "Comment".pt. OR "Letter".pt. OR 

"News".pt. OR "Congress".pt. OR "Meeting Abstract".pt. OR "Abstracts".pt. OR 

"Academic Dissertation".pt. OR "Published Erratum".pt. OR (book* OR chapter* OR 

dissertation abstract*).pt.) 

 

 

Cochrane 

((((autolog*) NEAR/3 (hematopoietic* OR haematopoietic*) NEAR/3 (stem OR cell) 

NEAR/4 (transplant* OR therap*)) OR ((autolog*) NEAR/3 (HSC) NEAR/3 

(transplant* OR therap*))):ab,ti,kw) AND ((RRMS OR multiple-scleros*):ab,ti,kw) 

AND ((((clinical* OR case* OR family* OR intervent* OR longitudinal* OR open OR 

prospect* OR retrospect* OR multicent*) NEAR/2 (study OR studies OR article* OR 

trial* OR evaluation*)) OR case-report* OR case-serie* OR ((communit*) NEAR/2 

(trial*)) OR ((phase*) NEAR/3 (1 OR one OR I OR 2 OR two OR II OR 3 OR three OR 

III OR 4 OR four OR IV) NEAR/6 (trial* OR stud*))):ab,ti,kw) NOT ((RCT OR RCTS 

OR randomi* OR placebo* OR ((single* or double* or triple* or treble*) AND (blind* 

or mask*))):ab,ti,kw) NOT ((systematic-review*):ab,ti,kw) 

 

De 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 op 11 juli 2022 gescreend op 

standpunten van andere organisaties over AHSCT bij MS: Amerikaanse 

zorgverzekeraars: AETNA, ANTHEM Blue Cross, CIGNA, Centers for Medicare and 

Medicaid Services, Premera Blue Cross en Regence Group. 

Pakketautoriteiten: AIHTA, ASERNIP-S, EUNetHA, FDA, G-BA, HAS, ICER, INATHA, 

IQWIG, KCE, MDS, Ontario Ministry of Health and Long-Term Care en RIZIV. 

 

De websites van de volgende organisaties zijn gescreend op richtlijnen over AHSCT 

bij MS: GIN, Dynamed, NHG, WHO, Guideline Central, AWMF (Duitsland), Domus 

medica (België), GAIN (Ierland), MediX (Zwitserland), Nationale Versorgungs 

Leitlinien (Duitsland), NICE (Engeland), SIGN (Schotland), British Columbia 

Guidelines, CMA (Canada), Ministry of Health (Nieuw Zeeland), NSW Health 

(Australië). 

 

Naar lopende klinische trials is gezocht op Clinicaltrials.gov, de ICTRP van de WHO 

en Cochrane CENTRAL op 11 juli 2022. Hierbij zijn de volgende zoektermen 

gebruikt: 
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Clinicaltrials.gov 

("Autologous haematopoietic stem cell transplantation" OR "Autologous 

Hematopoietic Stem Cell Transplantation" OR AHSCT) AND ("Multiple Sclerosis") 

 

ICTRP Search portal 

("Autologous haematopoietic stem cell transplantation" OR "Autologous 

Hematopoietic Stem Cell Transplantation" OR AHSCT) AND ("Multiple Sclerosis") 

 

Cochrane 

((((autolog*) NEAR/3 (hematopoietic* OR haematopoietic*) NEAR/3 (stem OR cell) 

NEAR/4 (transplant* OR therap*)) OR ((autolog*) NEAR/3 (HSC) NEAR/3 

(transplant* OR therap*))):ab,ti,kw) AND ((multiple-scleros*):ab,ti,kw) 
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Bijlage 3 - Standpunten, richtlijnen en lopende klinische studies 

3.1 Overzicht van internationale richtlijnen/standpunten/protocollen over aHSCT bij RRMS 

 

Organisatie Omschrijving Standpunt/Aanbeveling 

Richtlijnen 

EBMT Autoimmune Diseases 

Working Party (ADWP) and 

the Joint Accreditation 

Committee of EBMT and ISCT 

(JACIE)[14] 

 

 

Autologous 

haematopoietic stem 

cell transplantation and 

other cellular therapy in 

multiple sclerosis and 

immune-mediated 

neurological diseases: 

updated guidelines and 

recommendations(2020) 

-AHSCT should be offered to patients with RRMS with high 

clinical and MRI inflammatory disease activity (at least 2 

clinical relapses, or one clinical relapse with Gd enhancing or 

new T2 MRI lesions at a separate time point in the previous 

12 months) despite the use of one or more lines of approved 

DMTs. 

- Patients with ‘aggressive’ MS, who develop severe disability 

in the previous 12 months, are suitable candidates for 

AHSCT. Given the potential for irreversible disability, such 

patients may be considered even before failing a full course 

of DMT. 

- Patients with SPMS should be considered for AHSCT, 

preferably in a prospective clinical trial, only when 

inflammatory activity is still evident (clinical relapses and Gd-

enhancing or new T2 MRI lesions) with documented disability 

progression in the previous12 months (level CO/II). 

- Patients with PPMS should be considered for AHSCT, 

preferably in a prospective clinical trial, only when 

inflammatory activity is evident (Gd-enhancing and new T2 

MRI lesions) with documented evident disability progression 

in the previous 12 months (level CO/II). 
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Swedish National board of 

Health and Welfare[45] 

Care for multiple 

sclerosis and 

parkinson’s disease 

Support for control and 

management (2016) 

Offer treatment with fingolimod, alemtuzumab or 

hematopoietic stem cell transplantation to 

people with active relapsing-remitting MS 

Health Technology Wales 

(HTW) 

HTW Guidance 019: 

Autologous 

haematopoietic stem 

cell transplantation to 

treat people with 

previously treated 

relapsing remitting 

multiple sclerosis 

(2020)dd 

The evidence supports the routine adoption of autologous 

haematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) for people 

with relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS), in patients 

who have recurrence of symptoms despite previous 

treatment with disease modifying therapies (DMTs). 

Francophone Society of Bone 

Marrow Transplantation and 

Cellular Therapy (SFGM-TC) 

in association with the 

Francophone Society of 

Multiple Sclerosis[46] 

Indications and follow-

up for autologous 

hematopoietic stem cell 

transplantation in 

multiple sclerosis: 

Guidelines from the 

Francophone 

(Franstalig) Society of 

Bone Marrow 

Transplantation and 

Cellular Therapy (SFGM-

TC in association with 

the Francophone 

Society of Multiple 

In this article we give the indications of autologous stem cell 

transplantation in multiple sclerosis as well as 

recommendations regarding post-transplant follow-up of 

patients under the hospice of the SFGM-TC and the 

Francophone Society of Multiple Sclerosis. 

 

Recommandations de l’atelier: 

Quels patients atteints de Sclérose en Plaques sont candidats 

à l’intensification thérapeutique avec autogreffe de Cellules 

Souches Hématopoïétiques (ACSH)? 

Le patient doit: 

- répondre aux critères diagnostiques d’une SEP selon 

MacDonald 2010; 

- être âgé de < 60 ans; 

                                                                 
dd https://healthtechnology.wales/reports-guidance/autologous-haematopoietic-stem-cell-transplantation/ 
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Sclerosis [in French]ee - avoir un score EDSS irréversible (confirmé à 6 mois en 

dehors de toute poussée) ≤ 6.0; 

- présenter nécessairement des éléments indicateurs d’une 

activité inflammatoire récente définie comme suit: 

* S’il s’agit d’un patient en forme rémittente, le patient doit: 

- être sous traitement de 2nde ligne bien conduit depuis au 

moins 6 mois; 

- présenter au moins 1 poussée significative sur le plan 

clinique: augmentation d’un score EDSS de Kurtzke de ≥ 1 

point, aboutissant à un score fonctionnel coté à plus de 2 

pour le paramètre le plus affecté (≥3 pour le paramètre 

sensitif); 

- et avoir au moins une prise de gadolinium sur une IRM de 

moins de 3 mois. 

* S’il s’agit d’une forme progressive de la maladie, le patient 

doit: 

- être sous traitement bien conduit de plus de 6 mois; 

- avoir une durée de phase progressive de moins de 5 ans; 

- présenter au moins 1 poussée significative sur le plan 

clinique : augmentation d’un score EDSS de Kurtzke de ≥ 1 

point, aboutissant à un score fonctionnel coté à plus de 2 

pour le paramètre le plus affecté (≥3 pour le paramètre 

sensitif); 

- et au moins une prise de gadolinium sur une IRM de moins 

de 3 mois ou une nouvelle lésion T2 significative sur une IRM 

de moins de 3 mois comparée à une IRM de référence de 

moins de 1 an. 

Standpunten 

                                                                 
ee Beide societies hebben afgevaardigden uit Frankrijk en België. 
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Nederlandse Vereniging voor 

Neurologie (NVN) 

Update NVN-standpunt 

stamceltherapie bij 

Multiple Sclerose 

(2022)ff 

Op basis van alle beschikbare gegevens is de NVN van 

mening dat er voor een specifieke groep patiënten, die 

ondanks de inzet van de op dit moment meest sterk 

werkende ziektemodulerende therapieën forse inflammatoire 

ziekteactiviteit blijft houden, stamceltherapie beschikbaar 

moet komen. De NVN verwacht dat dit in het algemeen jonge 

patiënten zijn met een korte ziekteduur en een lage uitgangs-

EDSS. De indicatie voor deze therapie dient in 

multidisciplinair overleg, met afweging van alternatieven, 

gesteld te worden. In deze uitzonderlijke gevallen zou de 

behandeling plaats moeten vinden in gespecialiseerde centra. 

Ook zullen de effecten van de behandeling goed geregistreerd 

moeten worden. Als aan bovenstaande voldaan wordt, is de 

mening van de NVN dat deze behandeling ook vergoed moet 

worden. 

American Society for Blood 

and Marrow Transplantation 

(ASBMT)[47] 

Position Statement -

Autologous 

Hematopoietic Cell 

Transplantation for 

Treatment- Refractory 

Relapsing Multiple 

Sclerosis (2019) 

The ASBMT Task Force recommends revising the 

recommended indication for AHCT in MS to “standard of care, 

clinical evidence available”, for patients with relapsing forms 

of MS (RRMS or progressive MS with superimposed activity) 

who have prognostic factors that indicate a high risk of future 

disability, including ongoing clinical relapse or MRI lesion 

activity despite treatment with available DMTs, especially if 

disease activity continues despite treatment with high-

efficacy DMTs and/or worsening disability. 

Association of British 

Neurologists[48] 

Statement on 

autologous 

haematopoietic stem 

cell treatment of 

The Association of British Neurologists welcomes recent 

research into autologous haematopoietic stem cell treatment 

of multiple sclerosis. Despite many advances in the treatment 

of this disease, for some people it is disabling and life-

                                                                 
ff Https://www.neurologie.nl/nieuwsbericht/update-standpunt-stamceltherapie-bij-multiple-sclerose/ 
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multiple sclerosis. 

(2016)17 

 

limiting. New therapies which combine high efficacy with 

acceptable side-effects are certainly needed. However, as a 

recent commentary put it “the jury is still out regarding the 

appropriateness and indications of haematopoietic stem cell 

treatment for multiple sclerosis” 

 

Autologous haematopoietic stem cell treatment should only 

be seen as a potential immunotherapy in multiple sclerosis; 

there is no suggestion that these stem cells are reparative. 

Therefore there is no rationale for its use in people with 

progressive multiple sclerosis. 

Scottish Health Technologies 

Group (SHTG)[49] 

Autologous 

haematopoietic stem 

cell transplant for 

patients with highly 

active relapsing 

remitting multiple 

sclerosis not responding 

to high efficacy disease 

modifying therapies. 

Advice statement. 

(2019)16 

Where patients understand and are willing to accept the 

demands, risks and uncertainties of treatment, autologous 

haematopoietic stem cell transplant (AHSCT) should be 

considered as a treatment option for patients with relapsing-

remitting multiple sclerosis (RRMS) who have evidence of 

significant inflammatory disease activity that has not 

responded to adequate treatment with licensed high-efficacy 

disease modifying therapies (DMTs). 

Premera Blue Cross Hematopoietic Cell 

Transplantation for 

Autoimmune Diseases. 

(2020)gg 

Autologous or allogeneic hematopoietic cell transplantation is 

considered investigational as a treatment of autoimmune 

diseases, including, but not limited to the following:  

e.g. multiple sclerosis 

CIGNA Stem Cell 

Transplantation: Non-

Autologous HSCT is considered medically necessary for the 

treatment of multiple sclerosis when ALL of the following 

                                                                 
gg Https://www.premera.com/medicalpolicies/8.01.25.pdf 
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cancer Disorders. 

(2020)hh 
criteria are met:  

• adult 18 to 55 years of age  

• relapsing-remitting* (RR) multiple sclerosis  

• Expanded Disability Status Scale (EDSS) score between 2.0 

and 6.0  

• failed treatment with one or more disease-modifying 

therapy(ies) (DMT)  

• evidence of either (or any) of the following while being 

treated with DMT: 

- two or more clinical relapses* at separate times but within 

the previous 12 months  

- one relapse* and a magnetic resonance imaging (MRI) 

gadolinium enhancing lesion(s) at a separate time than the 

relapse but within the previous 12 months 

AETNA  Hematopoietic Cell 

Transplantation for 

Autoimmune Diseases 

and Miscellaneous 

Indications. (2020)ii 

Aetna considers hematopoietic cell 

transplantation (autologous or allogeneic) experimental and 

investigational for any of the following autoimmune diseases 

(not an all-inclusive list) because its effectiveness for these 

indications has not been established. e.g. multiple sclerosis 

National Medical Advisory 

Committee of the National 

Multiple Sclerosis Society[50] 

Autologous 

Hematopoietic Stem Cell 

Transplant in Multiple 

Sclerosis 

Recommendations of 

the National Multiple 

Sclerosis Society (2021) 

The National Multiple Sclerosis Society believes that AHSCT 

may be a useful treatment option for people with relapsing 

multiple sclerosis who demonstrate substantial breakthrough 

disease activity (ie, new inflammatory central nervous system 

lesions and/or clinical relapses) despite treatment with high-

efficacy disease-modifying therapy or have contraindications 

to high-efficacy disease-modifying therapies. The best 

candidates are likely people younger than 50 years with 

                                                                 
hh Https://static.cigna.com/assets/chcp/pdf/coveragePolicies/medical/mm_0535_coveragepositioncriteria_stem_cell_transplant_noncancer_disorders.pdf 
ii Http://www.aetna.com/cpb/medical/data/600_699/0606.html 
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shorter durations of disease (<10 years). 

European Committee for 

Treatment and Research in 

Multiple Sclerosis 

(ECTRIMS)[51] 

9th ECTRIMS Focused 

Workshop (2022): 

Neurological indications 

(within MS and related 

diseases) and  

optimal patient selection 

Haematopoietic stem cell transplant (HSCT) has established 

itself as an important option within the overall multiple 

sclerosis (MS) treatment armoury, particularly for those 

patients with aggressive MS at risk of rapid accrual of 

disability and disease progression. 

 

Currently, the combined clinical data from HSCT studies 

indicate that transplant should be considered as a treatment 

option for patients with RRMS with poor prognostic factors 

and suboptimal response to DMT who show ongoing disease 

activity after retreatment with an alternative HET. However, 

HSCT may also be preferred at an earlier stage in selected 

cases where patients show rapidly evolving disease.  

 

Based on the available clinical evidence in the setting of 

treatment-naïve MS, first-line HSCT may also be considered 

for patients with aggressive disease presentation given the 

narrow window of opportunity for preventing disease 

progression. 

Protocollen 

Belgian working party on 

hematopoietic stem cell 

transplantation in multiple 

sclerosis 

A Belgian consensus 

protocol for autologous 

hematopoietic stem cell 

transplantation in 

multiple sclerosis. 

Criteria for AHSCT in RRMS patients 

The following inclusion criteria were defined:  

1. Age between 18 and 60 years.  

2. MS diagnosis confirmed by McDonald criteria.  

3. Maximum EDSS of 6.5 (Exception for higher EDSS in cases 

of “fulminant” MS or important EDSS increase induced by a 

relapse in the past year with potential for recovery).  
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(2018)jj 

 

4. Disease duration ≤15 years from MS diagnosis.  

5. Treatment failure after at least one highly effective 

treatment (2 courses of alemtuzumab or at least 6 months of 

treatment with mitoxantrone, cyclophosphamide, 

natalizumab, rituximab, ocrelizumab. 

 

Treatment failure is defined as the presence of the following 

criteria after at least 6 months of “highly effective therapy 

(see point 5)”: 

• A documented clinical relapse. AND  

• MRI activity (brain or spinal cord imaging) defined as 

compared to a baseline scan (the time point of the baseline 

scan is not strictly defined as it can depend on the specific 

DMT) after initiation of highly effective treatment: – ≥1 

Gad+lesion and/or: – ≥2 new T2 lesions.  

National Health Service 

(NHS) England[52] 

Treatment Algorithm for 

Multiple Sclerosis 

Disease-Modifying 

Therapies. (2019) 

We recommend that autologous haematopoietic stem cell 

treatment is made available equitably to all people with MS, 

but we propose that it should only be considered for people 

with relapsing disease (not progressive) who have failed 

high-activity licensed disease-modifying therapies, and are 

prepared to accept the significant risks of the procedure and 

are eligible under European Group for Blood and Marrow 

Transplantation (EBMT) guidelines.  

 

                                                                 
jj https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29536270/ 
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3.2 Overzicht lopende klinische studies  

 

ID studie 

start/einddatum 

locatie 

studietype/naam studie 

Aantal 

patiënten 

 

Doel, PICOT 

ISRCTN88667898 / EudraCTNumber: 2019-
001549-42 

2021/2025 

Scotland/Engeland/Wales 

Multicenter-RCT  

STAR MS-study 

 

 

 

198 

 

Doel: evaluatie van de werkzaamheid van AHSCT vs. 

alemtuzumab, ocrelizumab of cladribine bij RRMS. 

 

P: Patiënten (16-55 jaar) met zeer actieve RRMS ondanks 

gebruik van een eerste- of tweedelijns DMT. 

I: AHSCT 

C: Alemtuzumab, ocrelizumab or cladribine 

O: Primaire uitkomst: Percentage patiënten dat de NEDA-status 

heeft behouden in de follow-up periode van 2 jaar na 

randomisatie. Secundaire uitkomsten: veiligheid, klinische 

uitkomsten en kwaliteit van leven.  

 

Zie 

https://trialsearch.who.int/Trial2.aspx?TrialID=ISRCTN88667898  
of zie: https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-

search/search?query=eudract_number:2019-001549-42 

NCT05029206 

05-2021/12-2022 

Zweden  

Observationele cohortstudie, retrospectieve 

analyse 

AUTOMS-SWE study 

200  Doel: onderzoek naar de effectiviteit, veiligheid en door 

patiënten gerapporteerde resultaten van AHSCT bij RRMS via 

‘real-world gegevens’. Vergelijking van twee subgroepen o.b.v. 

conditioneringsregime.  

 

P: Patiënten met RRMS  

I: AHSCT met conditionioneringsregime BEAM-ATG of 

Cyclofosfamide-ATG 

C: -  
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O: Primaire uitkomst: Geen bewijs van ziekteactiviteit (NEDA) na 

5 jaar en treatment related mortality (TRM) tot 18 jaar na 

AHSCT. Secundaire uitkomsten: oa. NEDA na 3 en 10 jaar, 

EDSS-score, ARR, MRI event free survival, relapsefree survival 

en complicaties graad 3 en 4 <100 dagen.  

 

Zie https://ClinicalTrials.gov/show/NCT05029206 
NCT04047628 
Dec 2019/okt 2029 
UK 
Multicenter-RCT 
BEAT-MS 

156 Doel: vergelijking van AHSCT met de best beschikbare therapie 

(BAT) voor therapieresistente RRMS  

 

P: Patiënten (18-55 jaar) met actieve therapieresistente RRMS 

ondanks gebruik van een eerste- of tweedelijns DMTkk en in 

aanmerking komend voor: Cladribine, natalizumab, 

alemtuzumab, ocrelizumab, rituximab en ofatumumabll.  

I: AHSCT  

C: Best beschikbare therapie: Cladribine, natalizumab 

alemtuzumab, ocrelizumab, rituximab or ofatumumab 

O: Primaire uitkomst: Relapsvrije overleving na 3 jaar. 

Secundaire uitkomsten: oa. ARR, percentage verslechtering op 

EDSS-score (> 1 punt), serious adverse events (SAE) en 

mortaliteit.  

 

Zie https://ClinicalTrials.gov/show/NCT04047628 

NCT03477500 / EudraCT Number: 2017-
001362-25 
Maart 2018-maart 2024 
Noorwegen/Denemarken/Nederland/Zweden 
Multicenter/multinational-RCT 

100 Doel: onderzoek naar de effectiviteit en bijwerkingen van AHSCT 

bij RRMS, en daarmee de waarde van HSCT in de klinische 

praktijk. Deze studie zal de relatieve rol van HSCT vs. 

alemtuzumab bepalen. 

                                                                 
kk dimethyl fumarate, diroximel fumarate, teriflunomide, cladribine, daclizumab, siponimod, ozanimod, fingolimod, rituximab, ocrelizumab, natalizumab, alemtuzumab, or ofatumumab 
ll Een patiënt komt in aanmerking voor de DMT als voldaan wordt aan:  

geen eerdere ziekteactiviteit met deze DMT, en 

geen contra-indicatie voor de kandidaat DMT, en 

geen behandeling met deze DMT in de 12 maanden voorafgaand aan de screening. 
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RAM-MS study  

P: Patiënten (18-50 jaar) met zeer actieve RRMS, ondanks 

behandeling met standaard DMT: interferon-beta, glatiramer 

acetate, dimethyl fumarate, teriflunomide, fingolimod, 

natalizumab. 

I: AHSCT, conditioneringsregime Cy+ATG 

C: Alemtuzumab 

O: Primaire uitkomst: Proportie patiënten met geen bewijs van 

ziekteactiviteit (NEDA) na 2 jaar. Secundaire uitkomsten: oa. % 

NEDA-4, EDSS-score, % patiënten met verbetering van 

invaliditeit, ARR.  

 

Zie https://ClinicalTrials.gov/show/NCT03477500  

of zie https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-

search/search?query=eudract_number:2017-001362-25 

ChiCTR1800019275 
01/2001-12/2021 
China  
Niet-gerandomiseerde vergelijkende studie  

160 Doel: vergelijking van de therapeutische effecten en de korte- 

en lange termijn bijwerkingen van AHSCT bij agressieve MS en 

NMO met de standaardbehandeling.  

 

P: Patiënten (18-55 jaar) met zeer actieve RRMS, SPMS of NMO 

I: AHSCT  

C: Meest effectieve medicamenteuze behandeling van dat 

moment voor het individu.  

O: Primaire uitkomst: EDSS / secundaire uitkomsten: oa. MRI 

hersenen en wervelkolom, adverse events (AE) of toxic effects 

CD4+ en CD8+ cellen.   

 

Zie http://www.chictr.org.cn/showproj.aspx?proj=32563  

ACTRN12619000348156 
2019/  
Australië 
Niet-vergelijkende studie 

50 Doel: evaluatie van de veiligheid van AHSCT bij zeer actieve 

therapieresistente MS. 
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P: patiënten (18-60 jaar) met zeer actieve RRMS ondanks 

behandeling met “conventionele” DMT 

I: AHSCT  

C: - 

O: Primaire uitkomst: veiligheid, gemeten als transplantatie 

gerelateerde mortaliteit (TRM) na 100 dagen. Secundaire 

uitkomsten: (a) gemiddelde tijd tot eerste terugval (klinisch en 

MRI), (b) gemiddelde tijd tot 3 en 6 maanden aanhoudende 

verandering in EDSS en (c) gemiddeld jaarlijks 

terugvalpercentage bij deelnemers met MS ongevoelig voor 

standaardtherapieën. 

 

Zie https://anzctr.org.au/ACTRN12619000348156.aspx 

EudraCT Number: 2006-002562-19 
21/04/2006 
Italië 
Niet-vergelijkende studie 
LIGHT study 
 

12 Doel: onderzoek naar een nieuw lage intensiteit immunoablatief 
regime, met een beter veiligheidsprofiel dan BEAM, maar met 
een vergelijkbare werkzaamheid bij ernstige MS. 
 

P: Patiënten (18-50 jaar) met RRMS of RPMS met snelle 

progressie van invaliditeit, ondanks gebruik van standaard 

eerste- of tweedelijns DMT  

I: AHSCT met conditioneringsregime: Cyclophosphamide + ATG 

C: - 

O: Primaire uitkomst: veiligheid en effectiviteit 
 
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-
search/search?query=eudract_number:2006-002562-19 

NCT04971005/ EudraCTNumber: 2016-
001166-29 
RCT 
Duitsland  
 
Studie is gestopt vanwege gebrek aan 
inclusie van patiënten als gevolg van lage 
acceptatie van de controle-arm 

50 Doel: vergelijken van de werkzaamheid en veiligheid van 
ocrelizumab of alemtuzumab en AHSCT bij actieve RRMS. 
 

P: Patiënten (18-55 jaar) met actieve RRMS, ondanks gebruik 

van een eerste- of tweedelijns DMT.  

I: AHSCT  

C: alemtuzumab or ocrelizumab 
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 O: Primaire uitkomst: tijd tot falen van de behandeling, bepaald 

door falen op NEDA (geen bewijs van ziekteactiviteit) o.b.v. geen 

progressie van de invaliditeitl (EDSS), geen relapse, geen 

nieuwe T2-laesie en geen Gd-aankleurende T1-laesie. 

 

Zie https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04971005 

of zie https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-

search/search?query=eudract_number:2016-001166-29 
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Bijlage 4 – Uitgesloten studies 

Systematische reviews Reden van exclusie 

1. Arrambide, G., et al. (2020). 

"Aggressive multiple sclerosis (2): 

Treatment." Mult Scler J 26(9): 1045-

1063. 

Niet-systematische review over 

verschillende behandelingen van zeer 

actieve RRMS. 

2. Ayrignac, X., et al. (2019). "Assessing 

the risk of multiple sclerosis disease-

modifying therapies." Expert Rev 

Neurother 19(7): 695-706. 

Niet-systematische review over de 

complicaties van ziektemodificerende 

middelen bij MS. 

3.Bateman, M. E., et al. (2018). "Concise 

Review: Using Fat to Fight Disease: A 

Systematic Review of Nonhomologous 

Adipose-Derived Stromal/Stem Cell 

Therapies." Stem Cells 36(9): 1311-1328. 

Systematische review oa. over stromale/ 

mesenchymale stamcel therapie bij 

verschillende indicaties waaronder MS. 

4. Bross, M., et al. (2020). "Approved and 

emerging disease modifying therapies on 

neurodegeneration in multiple sclerosis." 

Int J Mol Sci 21(12): 1-15. 

Niet-systematische review over de 

behandeling met ziektemodificerende 

middelen bij MS. 

5. Dunn-Pirio, A. M., et al. (2019). 

"Outcomes and Cost-Effectiveness of 

Autologous Hematopoietic Cell Transplant 

for Multiple Sclerosis." Curr Treat Options 

Neurol 21(10). 

Niet-systematische review over AHSCT bij 

MS. 

6. Galmiche, S., et al. (2022). 

"Immunological and clinical efficacy of 

COVID-19 vaccines in 

immunocompromised populations: a 

systematic review." Clin Microbiol Infect 

28(2): 163-177 

Systematische review over COVID-19 

vaccins bij immuungecompromitteerde 

patiënten. 

7. Ge, F., et al. (2019). "Efficacy and 

safety of autologous hematopoietic stem-

cell transplantation in multiple sclerosis: a 

systematic review and meta-analysis." 

Neurol Sci 40(3): 479-487. 

Systematische review en meta-analyse naar 

AHSCT bij MS. Search datum 31-12-2017.  

 

Fulltext: Er is een subgroep analyse gedaan 

naar studies met RRMS-patiënten (n = 
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inflammatory arthritis." Best Pract Res 

Clin Rheumatol 24(4): 565-574. 

Niet-systematische 

review over HSCT en 

mesenchymale 

stamceltherapie bij RA 

en juveniele 
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idiopathische artritis. 

273. Uccelli, A. and G. Mancardi (2010). 

"Stem cell transplantation in multiple 

sclerosis." Curr Opin Neurol 23(3): 218-

225. 

Niet-systematische 

review over SCT bij 

MS. 

 

274. Ullrich, O. and F. Zipp (2004). 

"Multiple sclerosis: New concepts for 

immunopathogenesis." Pharm Ztg 

149(37): 16-23. 

Niet-systematische 

review over 

immunopathogenese 

MS. 

 

275. van Bekkum, D. W. (2002). 

"Experimental basis of hematopoietic stem 

cell transplantation for treatment of 

autoimmune diseases." J Leukoc Biol 

72(4): 609-620. 

Niet-systematische 

review over 

dierexperimenteel 

onderzoek naar AHSCT 

bij auto-

immuunziekten. 

 

276. Van Wijmeersch, B., et al. (2008). 

"Autologous and allogeneic hematopoietic 

stem cell transplantation for Multiple 

Sclerosis: Perspective on mechanisms of 

action." J Neuroimmunol 197(2): 89-98. 

Niet-systematische 

review over autologe 

en allogene HSCT bij 

MS. 

 

277. Váróczy, L., et al. (2013). "Changes 

in the number of CD8+ T lymphocytes in 

the peripheral blood of patients with 

various autoimmune diseases after 

autologous hematopoietic stem cell 

transplantations and their relations to the 

survival times." Arch Immunol Ther Exp 

61(5): 421-426. 

Niet-vergelijkende 

studie naar effecten op 

CD8 + T-cellen na 

AHSCT bij auto-

immuunziekten. 

Voldoet niet aan P en O 

van PICOT.  

 

278. Visweswaran, M., et al. (2022). 

"Sustained immunotolerance in multiple 

sclerosis after stem cell transplant." Ann 

Clin Transl Neurol 9(2): 206-220. 

Niet-vergelijkende 

studie naar 

immunologische 

effecten van AHSCT bij 

MS. Voldoet niet aan 

O.  

 

279. Wang, Y. C., et al. (2007). 

"Autologous bone marrow-derived 

mononuclear cell transplant for treatment 

of nervous system damage and 

degenerative disease: A report of 42 

cases." J Clin Rehab Tissue Eng Res 

11(20): 3994-3997. 

Niet-vergelijkende 

studie naar effecten 

lokale beenmerg 

afgeleide 

mononucleaire 

celtherapie bij 

neurologische schade 

of degeneratieve 

aandoeningen. Voldoet 

niet aan P en I.  

 

280. Weissman, I. L. and J. A. Shizuru 

(2008). "The origins of the identification 

and isolation of hematopoietic stem cells, 

and their capability to induce donor-

specific transplantation tolerance and treat 

autoimmune diseases." Blood 112(9): 

3543-3553. 

Niet-beschrijvende 

review over HSCT 

(immunologische 

mechanismen). 

 

281. Wiberg, A., et al. (2020). "Profound 

but Transient Changes in the 

Inflammatory Milieu of the Blood During 

Vergelijkende studie 

naar effecten van 

AHSCT op 
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Autologous Hematopoietic Stem Cell 

Transplantation: Inflammatory Changes in 

the Blood during AHSCT." Biol Blood 

Marrow Transplant 26(1): 50-57. 

inflammatoire 

proteïnen in serum bij 

MS. Voldoet niet aan 

O.  

282. Xu, J., et al. (2006). "Clinical 

outcomes after autologous haematopoietic 

stem cell transplantation in patients with 

progressive multiple sclerosis." Chin Med J 

119(22): 1851-1855. 

Niet-vergelijkende 

studie over effecten 

van AHSCT bij SPMS. 

Voldoet niet aan P van 

PICOT.  

 

283. Zaffaroni, M., et al. (2006). 

"Intensive immunosuppression in multiple 

sclerosis." Neurol Sci 27(SUPPL. 1): s13-

s17. 

Niet-systematische 

review over 

immunotherapieën bij 

MS. 

 

284. Zakerinia, M., et al. (2018). 

"Intrathecal autologous bone marrow-

derived hematopoietic stem cell therapy in 

neurological diseases." Int J Organ 

Transplant Med 9(4): 157-167. 

Observationele niet-

vergelijkende studie 

over intrathecale 

AHSCT bij 

neurologische ziekten. 

Voldoet niet aan P en I 

van PICOT.  

 

285. Zhukovsky, C., et al. (2021). 

"Autologous haematopoietic stem cell 

transplantation compared with 

alemtuzumab for relapsing-remitting 

multiple sclerosis: An observational 

study." J Neurol Neurosurg Psychiatry 

92(2): 189-194. 

 Vergelijkende 

observationele 

studie naar AHSCT 

(N=69) vs. 

alemtuzumab 

(N=75) bij RRMS. 

 

Fulltext: Zeer 

actieve RRMS 

waarvan 75% met 

hoog effectieve 

tweedelijns DMT’s.  

Via andere referenties 

286. Shevenko J.L., et al. (2015). Long-

term outcomes of autologous 

hematopoietic stem cell transplantation 

with reduced-intensity conditioning in 

multiple sclerosis: physician's and 

patient's perspectives. 2015 

Jul;94(7):1149-57. doi: 10.1007/s00277-

015-2337-8. Epub 2015 Feb 25. 

Niet-vergelijkend 

onderzoek naar AHSCT 

bij MS (N=99, waarvan 

N= 43 RRMS).  

Meerderheid faalde op 

conventionele therapie, 

niet duidelijk vermeld 

welke. Niet duidelijk of 

het zeer actieve RRMS 

betreft. Voldoet niet 

aan P.  

.  

287. Alping, P., et al. (2021). Safety of 

Alemtuzumab and Autologous 

Hematopoietic Stem Cell 

Transplantation Compared to Noninduction 

Therapies for Multiple Sclerosis. 

Neurology, 

96(11), e1574–e1584. 

https://doi.org/10.1212/wnl.00000000000

11545 

 

Vergelijkende studie 

naar veiligheid van 

AHSCT (N=139, 

waarvan 127 RRMS) en 

alemtuzumab (N=132, 

waarvan 121 RRMS) 

vs. non-

inductietherapieën. 

Patiënten met 

agressieve RRMS of 
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doorbraak onder 

therapie, echter 

behandeling vóór 

AHSCT/alemtuzumab is 

niet duidelijk.  

Via (vergoedingsdossier van) MS Vereniging Nederland 

1. Stathopoulos, P., et al. (2021). 

Autologous hematopoietic stem cell 

transplantation in multiple sclerosis: a 

global approval and availability review. 

Bone Marrow Transplant. 2021 Apr 6. doi: 

10.1038/s41409-021-01276-z. Epub 

ahead of print.   

Niet-systematische 

review over AHSCT bij 

MS.  

 

 

2. Bertolotto, A., et al. (2020). Autologous 

Hematopoietic Stem Cell Transplantation 

(AHSCT): Standard of Care for Relapsing-

Remitting Multiple Sclerosis Patients. 

Neurol Ther. 2020 Dec; 9(2):197-203.  

Voorstel voor 

gestandaardiseerd 

protocol voor decision 

making en informed 

consent rondom 

AHSCT. 

 

3. Ismail, A., et al. (2019). Autologous 

haematopoietic stem cell therapy for 

multiple sclerosis: a review for supportive 

care clinicians on behalf of the 

Autoimmune Diseases Working Party of 

the European Society for Blood and 

Marrow Transplantation. Curr Opin 

Support Palliat Care. 2019; 13(4): 394-

401.  

Niet-systematische 

review over AHSCT bij 

MS. 

 

4. Snowden, J.A., et al. (2017). European 

Society for Blood and Marrow 

Transplantation (EBMT) Autoimmune 

Diseases Working Party (ADWP); EBMT 

Paediatric Working Party (PWP); Joint 

Accreditation Committee of the 

International Society for Cellular Therapy 

(ISCT); EBMT (JACIE). Evolution, trends, 

outcomes, and economics of 

hematopoietic stem cell transplantation in 

severe autoimmune diseases. Blood Adv. 

2017 Dec 20; 1(27):2742-2755.  

Niet-vergelijkende 

studie naar evolutie, 

trends en uitkomsten 

van AHSCT bij ernstige 

auto-immuunziekten. 

Voldoet niet aan P. 

 

5. Samijn, J.P., et al. (2006). Intense T-

cell depletion followed by autologous bone 

marrow transplantation for severe multiple 

sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 

2006; 77: 814-823.    

Niet-vergelijkende 

studienaar AHSCT bij 

SMPS. Voldoet niet aan 

P. 

 

6. Openshaw, H., et al. (2000). Peripheral 

Blood Stem cell transplantation in multiple 

sclerosis with busuphan and 

cyclophosphamide conditioning; report of 

toxicity and immunological monitoring. 

Biol Blood Marrow Transplant. 2000; 6: 

563-57.    

Niet-vergelijkende 

studie naar AHSCT bij 

5 patiënten met SPMS. 

Voldoet niet aan juiste 

P.  
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Bijlage 5 – Kenmerken geïncludeerde studies 

Gerandomiseerde vergelijkende studies  

 
Referentie, land, studie 
design, studie periode  

Inclusie patiënten, 
interventie en controle 

Eindpunten, metingen en 
Follow-up 

Aantal patiënten, 
patiëntkenmerken,  

Cruciale uitkomsten  Belangrijke uitkomsten 

1.Burt (2019)[31] 
Verenigde Staten, Zweden, 
Brazilië en Engeland. 
Multicenter gerandomiseerde 
vergelijkende studie. 
Periode: 2005-2016. 
 
 
 
 

Inclusie patiënten:  
RRMS volgens McDonald 
criteria, leeftijd 18-55 jaar, 
≥ 2 klinische relapses of 1 
relapse en MRI gadolinium-
aankleurende lesies op 
verschillende momenten in 
de voorgaande 12 maanden 
ondanks DMT behandeling 
en EDSS score tussen 2.0-
6.0. 
 
Interventie:  
AHSCT.  
 
Conditioneringsregime: 

cyclofosfamide + ATGmm. 
 
Controle: DMT’s. 
 
Cross-over: van DMT naar 
AHSCT bij progressie na 1 
jaar. 
 

Primaire eindpunten:  
tijd tot invaliditeits-
progressie, gedefinieerd als 
een toename 
(verslechtering) in EDSS-
score ≥ 1 punt bij 2 
evaluaties 6 maanden uit 
elkaar na ≥ 1 jaar 
behandeling, en niet als 
gevolg van een niet-MS-
ziekteproces. 
 
Secundaire eindpunten:   
-overleving;  
-invaliditeit gemeten met 
NRS; 
-relapses;  
-MRI T2-laesievolume 
-Short Form 36 quality-of-
life score;  
-Multiple Sclerosis Functional 
Composite (MSFC) score; 

-Complicatiesnn 
 

AHSCT vs. DMT 
 
Aantal patiënten:  
AHSCT: 55 waarvan 52 
follow-up van 1 (3 geen 
AHSCT) 
DMT: 55, waarvan 51 follow-
up van 1 jaar (4 lost to FUP 
na AHSCT elders) 
 
Cross-over: 
31 patiënten in DMT-groep 
AHSCT ondergaan 
   
Gemiddelde leeftijd in 
jaar (SD): 35,6 (8,4) vs. 
35,6 (8,2) 
 
Gemiddelde ziekteduur in 
maanden (SD): 63,1 (44,8) 
vs. 84,8 (61,2) 
 
Gemiddeld aantal 
modulatie/suppressie 

AHSCT vs. DMT (ITT) 
 
Relapse in 1 jaar:  
1 (2%) vs. 36 (69%)  
Verschil tussen groepen:  
78% (95%BI, 64%- 
88%; P < .001). 
 
Percentage patiënten met 
relapse: 
-6 maanden: 0% vs. 51,9%  
(95%BI 39,9% tot 65,6%); 
-1 jaar: 1,92%  
(95%BI: 0,27% tot 12,9%) 
vs. 64,8%  
(95%BI 52,2% tot 77,2%,); 
-2 jaar: 7,69%  
(95%BI: 2,96% tot 19,67%) 
vs. 72,2%  
(95%BI 66,0% tot 87,7%); 
-3 jaar: 9,61%  
(95%BI: 4,1% tot 2,2%) vs. 
79,63%  
(95%BI 68,1% tot 89,1%); 

AHSCT vs. DMT 
 
MD T2-laesie volume op 
MRI na 1 jaar:  
-66% (95%BI, -70,6% tot -
61,3%) 
 

                                                                 
mm The immune ablative regimen was intravenous cyclophosphamide, 50 mg/kg per day on days −5 to day −2 before stem cell infusion (day 0) and rabbit antithymocyte globulin, 0.5 mg/kg on day 

−5, 1.0 mg/kg on day −4, and 1.5 mg/kg on days −3, −2, and −1.  
nn Transplantation-related adverse events were graded according to the National Cancer Institute’s Common Toxicity Criteria version 2.0 for grade 3 or 4 nonhematopoietic toxicity for all organs. Via 
https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/docs/ctcv20_4-30-992.pdf  
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Voorafgaande DMT’s:  
methylprednisolon, 
rituximab, IVIG of 
cyclophosphamide.  
 
NB: DMT’s omvatte niet:  
-Ocrelizumab: inclusie 
eindigde in 2016 en 
ocrelizumab kreeg pas in 
2017 een FDA-licentie. 
-Alemtuzumab: vanwege 
geneesmiddel-gerelateerde 
aanhoudende lymfopenie 
en auto-immuunziekten die 
complicaties kunnen 
veroorzaken en gerelateerd 
zijn aan risico’s bij AHSCT. 

Posthoc analyses:  
-tijd tot eerste relapse; 
-geen bewijs van 

ziekteactiviteit.oo 

-subgroepanalyse van 
patienten die behandeld 
werden met natalizumab in 
DMT-groep. 
 
Follow-up in jaar: 
gemiddeld 2,8, mediaan 2 
(IQR 1-4) 
 
 

behandelingen voor 
randomisatie (IQR): 3,2 
(1,1) vs. 3,2 (1,2) 
 
Hoog effectieve 
tweedelijns DMT voor 
randomisatie : 7 (13%) vs. 
11 (20%) 
 
Baseline gemiddelde 
EDSS (SD): 3,4 (1,2) vs. 
3,3 (1,0).  
 
 

-4 jaar: 15,4%  
(95%BI: 8,01% tot 28,4%) 
vs. 79,6%  
(95%BI 68,1% tot 89,1%); 
-5 jaar: 15,4%  
(95%BI: 8,01% tot 28,4%) 
vs. 85,2%  
(95%BI 74,5% tot 93,1%). 
 
Mediane tijd tot eerste 
relapse in maanden 
(IQR): 
Niet te berekenen vanwege 
te weinig events vs. 6 (6-
36). 
 
Progressie van 
invaliditeit: 
n=3 vs. n=34 bij gemiddeld 
2,8 maanden follow-up.  
 
Tijd tot progressie van 
invaliditeit:  
AHSCT: niet te berekenen 
vanwege kleine aantal 
events.  
DMT: 24 maanden (IQR, 18-
48 maanden) (HR 0,07; 
95%BI, 0,02 tot 0,24; P < 
0,001) 
 
Percentage patiënten met 
ziekteprogressie: 
-1 jaar: 1,9%  
(95%BI 0,27% tot 12,9%) 
vs. 24,5%  
(95%BI 14,7% tot 39,1%); 

                                                                 
oo No evidence of disease activity ie, no progression, no relapses, and no new or enlarging lesions on MRI in the entire study group 
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-2 jaar: 1,9%  
(95%BI 0,27% tot 12,9%) 
vs. 54,5%  
(95%BI 40,7% tot 69,4%); 
-3 jaar: 5,19 % 
(95%BI 1,26% tot 20,1%) 
vs. 62,5%  
(95%BI 48,3% tot 76,7%);  
-4 jaar: 9,71%  
(85%BI 3% tot 28,8%) vs. 
71,2%  
(95%BI 56,8% tot 84,2%); 
-5 jaar: 9,71%  
(85%BI 3% tot 28,8%) vs. 
75,3%  
(95%BI 60,4% tot 87,8%). 
 
EDSS score na 1 jaar FUP: 
AHSCT: verbeterde van  
3,38 tot 2,36 (MD, −1,02 
punten).  
DMT: verslechterde van 3,31 
tot 3,98 (MD, +0,67 
punten).  
 
Verschil in EDSS score 
tussen de groepen na 1 
jaar FUP: -1,7 punten 
(95%BI -2,03 tot -1.29; P 
<0,001). 
 
Gemiddelde EDSS-score 
(SD) in alle AHSCT + 
cross-overs van DMT 
(n=86)): 
-Pre: 83: 4,1 (1,5) 
-1 jaar: 76: 2,4 (1,4) 
-2 jaar: 56: 2,5 (1,7) 
-3 jaar: 37: 2,5 (1,6) 
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-4 jaar: 27:2,4 (1,8) 
-5 jaar: 21: 2,5 (1,6) 
 
Complicaties  
mortaliteit: 0 vs. 0 
 
CTCAE graad 3 in AHSCT 
groep bij > 10 patiënten: 
Febriele neurtropenie:n=13 
Hypofosfatiemie: n=17 
Hypokaliemie: n=13 
Verder: zie supplement.  
 
CTCAE graad 4 in AHSCT 
groep: 0  
 
Infectiegraad per patiënt 
per jaar: 0,19 vs.   
0,23. 
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Niet-gerandomiseerde vergelijkende studies 

 
Referentie, land, studie 
design, studie periode  

Inclusie patiënten, 
interventie en controle 

Eindpunten, metingen en 
Follow-up 

Aantal patiënten, 
patiëntkenmerken,  

Cruciale uitkomsten  Belangrijke uitkomsten 

1.Boffa (2020)[32] 
Italië. 
Single center, niet-
gerandomiseerde 
retrospectief vergelijkende 
studie. 
Periode: niet vermeld. 
 

Inclusie patiënten 
(AHSCT/alemtzumab):  
Opeenvolgende patiënten 
met: 
-‘aggressive RRMS’: -≥2 
relapses met onvoldoende 
herstel in het afgelopen jaar;  
-op >2 MRI-scans ondanks 
actieve behandeling nieuwe 
of vergrote T2-laesies of 
gadolinium aankleurende T-
laesies;  
-EDSS-score ≥4 binnen 5 
jaar na begin ziekte 
-geen respons op therapie 
met ≥1 DMT's gedurende 
maximaal 1 jaar 
 
Interventie,: AHSCT. 
Conditioneringsregime; 
BEAM + ATGpp  
 
Controle: Alemtuzumab 
 
 
 
 
 

Primaire eindpunten:  
-tijd tot eerste relapse,  
-tijd tot bevestigde 
verslechtering van 
invaliditeit gedurende 6 
maanden,  
-tijd tot eerste bewijs van 
MRI activiteit en  
-tijd tot eerste bewijs van 
ziekteactiviteit (NEDA-3). 
 
Secundaire eindpunten: 
-ARR na 12, 24 en 36 
maanden; 
- EDSS veranderingen 
gedurende 6 maanden na 12 
en 24 maanden; 
-de veiligheidsprofielen van 
beide therapieën.  
 
Gemiddelde follow-up in 
maanden (SD): 
AHSCT vs. Alemtuzumab 
50,9 (48,2) vs. 29,3 (11,3), 
p=0,039 

AHSCT vs. Alemtuzumab 
 
Aantal patiënten: 25 vs. 
32.  
 
Gemiddelde leeftijd in 
jaar (SD): 32,1 (9,9) vs. 
35,1 (8). 
  
Gemiddelde ziekteduur in 
jaar (SD): 9,5 (5,4) vs. 7,2 
(5,9). 
 
Mediane baseline EDSS 
(IQR): 6 (4,5-7) vs. 3 (1-
4), p<0,001. 
 
Gemiddelde ARR (SD): 
3.2 (1.7) vs. 1.7 (1.6), 
p<0,0001. 
 
MRI activiteit bij 
baseline: 88% vs 43,8%, 
P<0,0001. 
 
Mediaan aantal 
behandelingen bij 

AHSCT vs. Alemtuzumab 
 
Klinische relapse:  
Relapsvrije overleving:  
3 jaar: 84% vs. 69%. HR 
0,13 (95%BI: 0,02 tot 0,63) 
 
ARR: 
-12 maanden: 0,0 vs. 0,17, 
p = 0,03;  
-24 maanden: 0,1 vs. 0,09, 
ns;  
-36 maanden: 0,05 vs. 0,35, 
p = 0,02 
 
Invaliditeit: 
In beide groepen verbeterde 
de EDSS-score. De interactie 
behandeling x tijd in 
herhaalde ANCOVA 
metingen, rekening houdend 
met de effecten van leeftijd 
en geslacht, toonde een 
significant effect van aHSCT 
bij het bevorderen van 
EDSS-verbetering in 
vergelijking met 
alemtuzumab (p=0,035). 

AHSCT vs. Alemtuzumab 
 
Radiologisch relapse: 
MRI-activiteitsvrije 
overleving:  
3 jaar: 85% vs. 59%. HR 
0,13 (95%BI: 0,03 tot 0,59) 

                                                                 
pp Patients were then transplanted using a myeloablative conditioning regimen (BEAM + ATG) which includes BCNU (carmustine, 300 mg/m2 arabinoside (200 mg/m2 

at day -6); cytosine at day -5); etoposide (200 mg/m2 from day -5 to day -2); and melphalan (140 mg/m2 at day -1) followed by rabbit anti-thymocyte globulin (ATG) at a total dose of 3.75 

mg/kg/day at days + 1 and + 2 after PBSC infusion (day 0) 
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baseline (IQR): 3 (2-4) vs. 
2 (1-3). 
 
Hoog effectieve 
tweedelijns DMT voor: 
76% vs. 37%. 
 
 
 
 

Grootte effecten niet 
vermeld. 
 
Complicaties  
Mortaliteit: 0 vs. 0. 
 
Ernstige infusie 
geassocieerde reacties: 8 vs. 
1  
 
Ernstige infectieuze 
bijwerkingen: 24 vs. 3 
 
Auto-immuunziekten: 3. Vs. 
14. 

2. Zhukovsky (2021)[33] 
Zweden. 
Observationele cohort studie 
o.b.v. EPD-data en 
registratie. 
Periode: 1/1/2011-
31/12/2018. 
 

Inclusie patiënten: 
Actieve of agressieve RRMS  
 
Introductie: RRMS met hoge 
klinische en MRI- 
inflammatoire ziekteactiviteit 
ondanks behandeling met 
>1 DMT’s. Niet duidelijk in 
hoeverre dit inclusiecriteria 
waren.  
 
Interventie: AHSCT 
 
Conditioneringsregime: 
cyclofosfamide + ATGqq 
 
Controle: Alemtuzumabrr 

Primair eindpunt:  
NEDA-3 na 3 jaar. 
 
Secundaire eindpunten: 

-Vrij van MRI eventsss  
-Vrij van klinische relapses 
-ARR    
-Verandering in EDSS score: 
progressie van invaliditeit en 
herstel van invaliditeit 
(gedurende 6 maanden) 
–Complicaties graad 3 na 
<100 dagen en >100 dagen. 
 
Follow-up: tot 3 jaar 
 
AHSCT vs. Alemtuzumab: 
Gemiddelde follow-up: 
2,8 jaar vs. 2,9 jaar 

AHSCT vs. lemtuzumab 
 
Aantal patiënten: 69 vs. 
75.  
 
Mediane leeftijd in jaar 
(IQR): 30 (26-37) vs. 35 
(30-41), p=0,005 
 
Percentage mannen: 29 % 
vs. 44%, p=0,009 
  
Gemiddelde ziekteduur in 
jaar (SD): 6,4 (5,7) vs. 7,0 
(5,4), p=0,5 
 
Mediane baseline EDSS 
(IQR): 3 (2-4) vs. 2 (1-
2,5), p <0.0001 
 

AHSCT vs. Alemtuzumab 
 
Relapse vrije overleving: 
3 jaar: 93% (95%BI: 86% 
tot 100%) vs. 70% 
(95%BI:59% tot 83%), 
p=0,005 
 
ARR:  
0.04±0.2 vs. 0.1±0.3, 
p=0,03  
 
Progressievrije 
overleving: 
3 jaar: 97% (95%BI 93% 
tot 100%) vs. 82% (95%BI 
73% tot 92%), p= 0,02 
 
Invaliditeit: 3 jaar; 

AHSCT vs. Alemtuzumab 
 
MRI event vrije 
overleving: 3 jaar: 
78% (95%BI: 62% tot 98%) 
vs. 78% (95%BI: 65% tot  
93%), p=0,5 

                                                                 
qq Patients were conditioned with a combination of cyclophosphamide and rabbit antithymocyte globulin (cyclophosphamide 200 mg/kg; rabbit ATG 6 mg/kg). 
rr Patients treated with ALZ received a dose of 60 mg over 5 days and a repeated dose of 36 mg over 3 days after 1 year. 
ss MRI events: Nieuwe T2-laesies of gadolinium aankleurende T1-laesies 
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Mediane EDSS 1 jaar voor 
randomisatie (EDSS): 4 
(3–6) vs. 2 (1–3) 
 
Mediane ARMSSS (IQR): 
6.1 (4.2–7.3) vs. 4.1 (2.0–
5.5), p <0.0001 
 
Gemiddeld ARR in jaar 
voor AHSCT (SD): 1,4 
(1,2) vs. 0,54 (0,81) 
 
Mediaan aantal 
behandelingen bij 
baseline (IQR): 2 (1-3) vs. 
2 (1-3), p=0,8 
 
Hoog effectieve 
tweedelijns DMT vóór 
AHSCT: 
N = 75% vs. 83%  
 
 

-percentage met progressie 
van invaliditeit: 1% vs. 12% 
-percentage met stabiele 
invaliditeit: 
40% vs. 43%  
-percentage met herstel van 
invaliditeit: 58% vs. 45%, 
p=0.06. 
 
Delta EDSS (IQR):  
-1 jaar: -1 (-1,5 tot 0) vs. 0 
(-0,5 tot 1,3), p<0,0001 
-2 jaar: -1 (-2 tot -0,5) 0 (-
0,5 tot 0,5), p<0,0001 
-3 jaar: -1 (-2,5 tot -0,5) vs. 
0 (-0,5 tot 1), p<0,0001 
 
Vroege en late 
mortaliteit: 
0 vs. 0  
 
 Vroege complicaties 
<100 dgn: 
Graad >3 bijwerkingen: 
48/69 vs. 0. 
 
Meest voorkomende 
bijwerking: febriele 
neutropenie (58%).  
 
2/48 patiënten in AHSCT-
groep graad 4 bijwerking; 
één met septische febriele 
neutropenie met hypotonie 
en EBV-reactivering en één 
met septische koorts met 
een veranderde mentale 
status. 
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Late complicaties >100 
dgn: 
Graad 3 bijwerkingen: 
1 patiënt (1,4%) vs. 5 
patiënten (6,7%).  
 
Meest voorkomende graad 3 
bijwerking  
immuungemedieerde 
trombocytopenie (n=4 in 
alemtuzumab-groep).  
Andere graad 3 bijwerkingen 
waren borstkanker (n=1, 
alemtuzumab-groep) en 
Lyme neuroborreliose (n=1, 
AHSCT-groep). 
 
Auto-immuunziekten: 
14 patiënten (20%) vs. 35 
patiënten (47%). 
 
Meest voorkomend: 
schildklierziekte;  
13 patiënten (19%) vs. 31 
patiënten (41%). 
 
Meest voorkomende late 
infectie: herpes zoster: 
4 patiënten (5,8%) vs.  
5 patiënten (6,7%).  
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Niet-vergelijkende studies  

 
Referentie, land, studie 
design, studieperiode  

Inclusie patiënten, 
interventie  

Eindpunten, metingen en 
Follow-up 

Aantal patiënten, 
patiëntkenmerken, AHSCT 
regime  

Cruciale uitkomsten  Belangrijke uitkomsten / 
overig 

1. Boffa (2021)[44] 
Italië. 
Multicenter retrospectieve 
vergelijkende studie, 
waarvan alleen de resultaten 
van de RRMS-groep worden 
gepresenteerd. 
Periode: 1997-2019. 
 
 

Inclusie patiënten: 
-aggressieve MS met 
ernstige relapses of 
inflammatoire activiteit op 
MRI of versnelde 
achteruitgang van invaliditeit 
ondanks actieve behandeling 
-volledige data beschikbaar 
-tenminste 1 follow-up 
controle na AHSCT. 
 
Interventie: AHSCT. 
 
Conditioneringsregime 
(alle MS types/RRMS): 
-BEAM + ATG (74,8%/ 

73,8%)tt 
-Overige (25,2%/26,2%). 
 
Overige regimes waren: 
-BEAM zonder ATG 
(4,8%/onbekend), 

-FEAM (1,9%/onbekend)uu, 
-cyclofosfamide + ATG 

Primaire eindpunt:   
-lange termijn progressie 
van invaliditeit (EDSS). 
 
Secundaire eindpunten: 
-EDSS veranderingen 
gedurende 6 maanden 
-optreden van relapses 
-optreden van MRI 

activiteityy 
-percentage patiënten 
zonder ziekte-activiteit 
(NEDA) 
-effect van 
conditioneringsregimes op 
lange termijn uitkomsten 
-vroege transplantaat 
gerelateerde mortaliteit 
(<100 dagen). 
 
RRMS: BEAM + ATG/ overige 
conditioneringsregimes 
 
Follow-up in jaar: 
Gemiddeld (SD): 5,1 (4,4)/ 
7,2 (4,6), p=0.027 

Aantal progressieve MS-
patiënten: 88 
 
Aantal RRMS-patiënten: 
122. 
 
RRMS: BEAM + ATG/ overige 
conditioneringsregimes 
Gemiddelde leeftijd in 
jaar (SD): 
34,0 (8,7)/28,3 (5,7), 
p<0.0001 
 
Gemiddelde ziekteduur in 
jaren (SD):  
10,3 (6,7)/ 7,1 (3,5), 
p=0,029 
 
Mediane baseline EDSS 
(IQR):  
5,0 (3,0–6,0)/ 6 (3,0–6,0). 
 
Mediane EDSS 1 jaar voor 
AHSCT (IQR):  
4 (2,5–5,5)/ 3,5 (2,0–5,0). 
 

RRMS  
Relapsevrije overleving: 
HR 5 jaar: 78,1% (95%BI: 
68,5% tot 87,7%). Na 5 jaar 
aantal at risk: 32/115 
 
HR 10 jaar: 63,5% (95% 
BI:49,4% tot 77,6%). Na 10 
jaar aantal at risk: 16/115 
 
BEAM + ATG  
HR 5 jaar: 86,4% (95%BI: 
75,8% tot 97,0%)  
HR 10 jaar: 77,0% (95% BI: 
61,5% tot 92,5%). 
 
Multivariaatanalyse: BEAM + 
ATG-regime en oudere 
leeftijd onafhankelijk 
geassocieerd met verlaagd 
risico op relapses.  
 
RRMS 
Progressievrije 
overleving:   
HR 5 jaar: 85,5% (95%BI: 

RRMS  
MRI activiteit vrije 
overleving:  
HR 5 jaar: 74,6% (63,2% 
tot 85,6%)  
HR 10 jaar: 52,7% (35,6% 
tot 69,7%). 
 
BEAM + ATG 
HR 5 jaar: 82,0% (68,5% 
tot 95,5%)  
HR 10 jaar: 65,5% (45,3% 
tot 85,7%). 
 
Multivariaatanalyse: BEAM + 
ATG regime en oudere 
leeftijd onafhankelijk 
geassocieerd met verlaagd 
risico op MRI activiteit. 

                                                                 
tt BCNU (carmustine, 300 mg/m2 at day −6), cytosinearabinoside (200 mg/m2) and etoposide (200 mg/m2) from day −5 to day −2, and melphalan (140 mg/m2) at day −1, followed by rabbit ATG 

(3.75–5 mg/kg/d) at days +1 and +2. 
uu Fotemustine (150 mg/m2 on days −7and −6) substituted for BCNU in the BEAM regimen 
yy MRI-activiteit werd gedefinieerd als aanwezigheid van nieuwe of groeiende T2 laesies of gadolinium aankleurende T1-laesies. 
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(12,9%/onbekend)vv,  
-thiothepa + cyclofosfamide 

(0,5%/onbekend)ww,  
-bortezomib, cyclofosfamide, 
dexamethasone en melfalan 

(0,5%/onbekend).xx 
  

Mediaan (IQR):3,5 (2,1–
6,9)/ 6,6 (3,0–12,0) 
 
 
 
 
 

Gemiddeld aantal 
relapses in jaar (SD) voor 
AHSCT: 
2,2 (1,6)/ 2,5 (1,8). 
 
MRI-actieve laesies:  
37 (75,5)/ 19 (73,1). 
 
Mediaan aantal 
behandelingen voor 
AHSCT (IQR):  
3 (2–4)/ 3 (2–4). 
 
Totale populatie 
(RRMS/progressieve MS) 
Hoog effectieve 
tweedelijns DMT’s vóór 
AHSCT: 
69%. 

76,9% tot 94,1%). Na 5 jaar 
aantal at risk: 38/114. 
HR 10 jaar: 71,3% (95% BI: 
57,8% tot 84,8%). Na 10 
jaar aantal at risk: 22/114. 
 
Multivariaat analyse: aantal 
behandelingen voor AHSCT 
onafhankelijk geassocieerd 
met verhoogd risico op 
progressie. BEAM+ATG-
regime geen invloed. 
 
Gemiddelde verandering 
van EDSS:  
Afname EDSS over 10 jaar: 
−0,09/jaar (95% BI −0,15 
to −0,04), p=0,001. 
 
RRMS 
Mortaliteit <100 dagen na 
AHSCT: 
2/122 (BEAM +ATG) 

2.Casanova (2017)[38] 
Spanje. 
Single center vergelijkende 
studie; waarvan alleen de 
resultaten van de RRMS-
groepworden gepresenteerd. 
Periode: 1999-2015. 

Inclusie patiënten:  
Agressieve RRMS or SPMS 
met >1 relapses in 
voorgaande jaar en 
verslechtering van EDSS 
score van >1 punt onder 
behandeling van DMT >1 
jaar. 
 
Interventie: AHSCT. 

Eindpunten: 
Lange termijn toxiciteit van 

AHSCT.aaa  
 
Effectiviteit van AHSCT:  
-Tijd tot eerste relapse 
-Tijd tot progressie van 
invaliditeit gedurende 6 
maanden  
-NEDA. 

Aantal SPMS-patienten: 
10 
 
Aantal RRMS-patiënten: 
28. 
 
RRMS 
Gemiddelde leeftijd in 
jaar (SD): 36,4 (9,1). 
 

Totale populatie (RRMS + 
SPMS) 
ARR: 
-1 jaar: 0 
-2 tot 5 jaar: 0,22 
-6 en 7 jaar: 0,05. 
 
Reductie ARR: 2 jaar na 
AHSCT: 92%.  
 

 

                                                                 
vv Regimen 1 (8,1%) contained cyclofosfamide (60 mg/kg at days −3 and −2) followed by rabbit ATG (3.75 mg/kg/d at days +1 and +2), regimen 2 (4.8%), contained cyclofosfamide (50 mg/kg/d at 

days −5 to day −2) and rabbit ATG (2.5 mg/kg/d at days −4 and −2). 
ww Thiothepa 10 mg/kg for 5 days and cyclofosfamide 50 mg/kg at days −3 and −2. 
xx Geen doseringen vermeld. 
aaa TGradering toxiciteit volgens WHO. 
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Conditioneringsregime: 

BEAM +ATG.zz 

 
RRMS 
Mediane follow-up in jaar 
(range):  
5,9, (2–16).  

Gemiddelde ziekteduur in 
jaren (SD): 10,0 (8,5). 
 
Gemiddelde baseline 
EDSS (SD): 5,0 (1,3). 
 
Gemiddeld aantal 
relapses in jaar voor 
AHSCT (SD): 1,6 (0,9). 
 
Gemiddeld aantal laesies 
op MRI (SD): 2,2 (4,4). 
 
Mediaan aantal 
behandelingen voor 
AHSCT (range): 3 (1–6). 
 
Hoog effectieve 
tweedelijns DMT voor 
AHSCT: 73%. 
 
 

RRMS 
Relapsevrije overleving: 
in figuur vermeld, exacte 
data niet vermeld: 
-1 jaar: 100% 
-2 jaar: ±82% 
-5 jaar: ±82% 
-7 jaar: ±48%. 
 
Proportie met relapse na 
AHSCT:  
5 patiënten met ≥1 relapse 
gedurende follow-up. 
 
RRMS 
Progressievrije 
overleving: 100% na 5 en 
7 jaar. 
 
Herstel van invaliditeitbbb: 
60% gedurende follow-up. 
 
EDSS veranderingen in de 
tijd (weergegeven in 
figuur): Na AHSCT daalt 
EDSS en blijft 10 jaar 
redelijk stabiel.  
 
RRMS  
Mortaliteit na AHSCT: 
geen AHSCT-gerelateerde 
mortaliteit. 
 
Totale populatie (RRMS en 
SPMS) 

                                                                 
zz BCNU 300 mg/m2 at day 7, cytosine arabinoside 200 mg/m2 and etoposide 200 mg/m2 from day 6 to day 3, and melphalan 140 mg/m2 at day 2. Rabbit ATG (3,75 mg/kg/day) was administered at 

days 1 and 2 for in vivo T depletion. 
bbb Afname van EDSS van tenminste 1 punt gedurende 6 maanden. 
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Toxiciteit gerelateerd aan 
AHSCT: 
Graad 3 toxiciteit: 4/38 
(10,5%, darmen en huid) 
Graad 4 toxiciteit: 4/38 
(10,5%, lever).  
 
Meest voorkomende 
toxiciteit (graad 1-4): 
darm-en huidtoxiciteit. 
 
Lange termijn toxiciteit: 
Maligniteiten:  
Borstkanker: n= 2, Cervicale 
intra-epitheliale neoplasma 
graad 2: n= 1.  
Mediane tijd van AHSCT tot 
maligniteit was 5,1 jaar.  

3. Giedraitiene (2020)[34] 
Litouwen. 
Single center prospectieve 
niet-vergelijkende studie.  
Periode:2013-2019. 

Inclusie patiënten:  
Zeer actieve RRMS (MS 
volgens McDonald criteria): 
>2 recidieven en 
invaliditeits-progressie van 
>2 punten op EDSS in het 
afgelopen jaar.  
 
 
Interventie: AHSCT. 
 
Conditioneringsregime: 

cyclofosfamide + ATG.ccc 

Eindpunten: 
-Optreden van relapse 
-ARR 
-Progressie van invaliditeit 
-Herstel van invaliditeit 
-MRI-laesies 
-Cognitie 
-Bijwerkingen (≥graad2). 

 
Gemiddelde follow-up in 
maanden (SD):   
22,3 (16,5) (range 5–77). 
 
Tenminste 6 maanden 
follow-up: 24/24 analyse 
toxiciteit 
 

Aantal RRMS-patiënten: 
24 
 
Gemiddelde leeftijd in 
jaar (SD): 37,8 (5,9) 
 
Gemiddelde ziekteduur in 
jaren (SD): 8,6 (5,5). 
 
Gemiddelde baseline 
EDSS (SD): 5,9 (0,8). 
 
Gemiddelde baseline 
EDSS 1 jaar voor AHSCT 
(SD): 4,4 (1,1). 
 
Gemiddeld aantal 
relapses in 2 jaar voor 

Relapses na AHCST: 
-1e jaar: 2/13 (15,4%) met 
1 relapse 
-2e jaar: 3/13 (23,1%) met 
1 relapse. 
 
ARR: 
-1 jaar: 0,2 
-2 jaar: 0,3. 
 
Reductie ARR van 2 jaar 
voor AHSCT tot 2 jaar na 
AHSCT: 89%. 
 
Herstel van invaliditeit na 
6 maanden:  
- > 0,5 punt EDSS 
verbetering: 11/13 (84,6%) 

MRI-laesies: 
Er waren geen nieuwe of 
vergrote T2-laesies en geen 
gadolinium-aankleurende 
T1-laesies op de cerebrale 
en spinale MRI bij 13/24 bij 
3, 12, 24 maanden na 
AHSCT. 

                                                                 
ccc Cyclophosphamide, 50 mg/kg per day on days − 5 to day − 2 (total dose 200 mg/kg) and rabbit antithymocyte globulin 0.5 mg/kg on day − 5, 1.5 mg/kg on day − 4, and 1.5 mg/kg on days − 4, 

− 3, − 2, and − 1 (total dose 6.5 mg/kg).  
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Tenminste 2 jaar follow-
up: 13/24 analyse 
werkzaamheid 
  

AHSCT (range): 
gepresenteerd in figuur: 4 
(2-8) 
 
Actieve MRI T2-laesies 
voor AHSCT: 8/13 (61,5%)  
 
Aantal behandelingen 
voor AHSCT: 
2: 28,2% 
3: 20,5% 
4: 7,7% 
5: 5,1% 
 
Hoog effectieve 
tweedelijns DMT’s voor 
AHSCT: 54,2% 
 
 

- 0,5 punt EDSS verbetering 
(bij uitgangs EDSS-score > 
5,5): 6/13 (46,2%) 
- 2 punten EDSS 
verbetering: 2/13 (15,4%) 
- 2,5 punten EDSS 
verbetering: 1/13 (7,8%) 
 
Aanhoudend herstel van 
invaliditeit  
-12 maanden: 10/13 
(76,9%) 
-24 maanden: 10/13 
(76,9%) stabiel (verbeterd), 
1/13 (7,7%) 0,5 punt EDSS 
verbetering en 2/13 (15,4%) 
1 punt EDSS verbetering.  
 
Mortaliteit: 0  
 
Complicaties ≤6 maanden 
na AHSCT:  
-Febriele neutropenie: 19/24 
(79%) 
-Acute respiratory distress 
syndro: 1/24 (4,2%) 
-Idiopathische 
thrombocytopenische 
purpura: 1/24 (4,2%) 
- Virale hemorragische 
cystitis: 1/24 (4,2%) 
-Epstein-Barr-virus (EBV) 
reactie: 18/24 (75%)  
-PTLD:0. 

4. Krasulová (2010)[35] 
Tsjechië. 
Single center prospectieve 
vergelijkende studie; alleen 
resultaten van RRMS-groep 

Inclusie patiënten:  
‘Aggressive’ RRMS of SPMS, 
MS volgens de Poser criteria.  
 
Interventie: AHSCT. 

Eindpunten: 
-ARR. 
-Overleving vrij van 
progressie van invaliditeit 
gedurende 6 maanden. 

Aantal SPMS-patiënten: 
15 
 
Aantal RRMS-patiënten: 
11 

RRMS 
ARR: 
1 en 2 jaar: 0. 
 
Progressievrije 
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worden gepresenteerd. 
Periode: 1998-2008. 
 

 
Conditioneringsregime: 

BEAM met of zonder ATG.ddd 

 
BEAM+ATG bij 10/11 
(90,9%) RRMS patiënten. 

-Complicaties.  
 
RRMS 
Mediane follow-up in 
maanden (range): 19 (11-
132). 

 
RRMS 
Mediane leeftijd in jaar 
(range): 27 (19–37)  
 
Mediane ziekteduur in 
jaren (range): 4 (2–9) 
 
Mediane baseline EDSS 
(range): 4,5 (2.5–7.0) 
 
Mediaan aantal relapses 
in jaar voor AHSCT 
(range): 2 (1–5) 
 
Niet uitgesplitst per MS type 
Hoog effectieve 
tweedelijns DMT vóór 
AHSCT (betreft hele 
groep): 16/26 (61,5%). 
 
 

overleving na 3 jaar: 
84,4%. 
 
Progressie vrije overleving 
afhankelijk van ziektduur en 
leeftijd. 
 
Totale populatie (RRMS en 
SPMS) 
Transplantie gerelateerde 
mortaliteit < 100 dagen: 
0 
 
Mortaliteit >100 dagen: 
2; 1 na 30 maanden na 
AHSCT vanwege peritonitis 
en 1 na 60 maanden na 
AHSCT vanwege een 
glioblastoma.  
 
Vroege complicaties < 
100 dagen 
-Febriele neutropenia: 14/25 
(56%) 
-Sepsis: 10/25 (40%) 
-Urineweginfectie: 7/25 
(28%) 
Andere infecties: 5/25 
(20%) 
Diarrhee: 16/25 (64%) 
Ernstige mucositis (grade II–
III): 11/25 (44%) 
Arthralgie with positive RF: 
1/25 (4%). 
 
Late complicaties > 100 

                                                                 
ddd The conditioning BEAM regimen included 300mg/m2 carmustineon day-6, 200mg/m2 etoposide and 200mg/m2 cytarabine from day -5 to day -2, 140mg/m2 melphalan on day -1. Rabbit polyclonal 

anti-thymocyte globulin (ATG Fresenius) at a dose of 4mg per kg daily was administered on day +1 and +2 
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dagen: 
Ernstige sepsis: 1/?  
Herhaalde herpes infectie 
(HSV, VZV): 1/? 
Chronische hepatitis B: 1/? 
Verworven anti-factor VIII 
inhibitor: 1/? 
Glioblastoma multiforme: 
1/?. 

5. Moore (2019)[36] 
Australië. 
Single center prospectieve 
niet-vergelijkende studie 
waarvan alleen de resultaten 
van de RRMS-groep worden 
gepresenteerd. 
Periode:  

Inclusie patiënten:  
Patiënten (18-60 jaar) met 
therapierefractaire MS,  
MS volgens McDonald-
criteria en EDSS van 2,0-7,0 
met ≥ 2 DMT’s voor AHSCT.  
 
(1) RRMS: met ≥1 relapse in 
jaar voorafgaand aan 
verwijzing, ondanks DMT of 
aanwezigheid van ≥1 nieuwe 
T2-laesies of gadolinium 
aankleurende T1- laesies op 
MRI in het jaar voorafgaand 
aan verwijzing ondanks 
DMT. 
(2) SPMS.  
 
Interventie: AHSCT. 
 
Conditioneringsregime: 

BEAM +ATG.eee 
 

Primaire eindpunt: 
-Event-free survival 
(EFS/NEDA), gedefinieerd 
als de afwezigheid van een 
van de volgende:  
(1) relapse, waarvoor 
behandeling met steroïden 
nodig;  
(2) nieuwe/groeiende T2-
laesies en/of nieuwe 
gadolinium T1-laesies op 
MRI na rebaseline MRI-scan 
na 6 maanden 
3) aanhoudende EDSS-
progressie gedurende 6 
maanden.  
 
Secundaire eindpunten: 
-Herstel van invaliditeit 
(verbetering in EDSS 
gedurende 6 maanden) 
-MRI-gerelateerde 
veranderingen in 
ziekteactiviteit, nl MRI-
laesies en hersenatrofie 
-Herstart van een DMT -

Veranderingen in MS 

Aantal SPMS-patiënten: 
15 
 
Aantal RRMS-patiënten: 
20 
 
Totale populatie (niet 
uitgesplitst per MS type) 
Mediane leeftijd in jaren 
(range): 37 (21-55) 
 
Mediane ziekteduur in 
maanden (range): 83 (8-
259) 
 
Baseline EDSS:  
-< 4: 6 (17%) 
-4-6: 16 (46%) 
->6: 13 (37%) 
 
Mediaan aantal klinische 
relapses in 2 jaar voor 
AHSCT (): 2 (0-5) 
 
Mediaan aantal 
nieuwe/groeiende T2- 
laesies en gadolimum 

Totale populatie (RRMS en 
SPMS) 
Aantal klinische relapses: 
3/35 (8,6%) na 12, 13 en 14 
maanden.  
 
Relapsevrije survival: 
-1 jaar: 97% (95% BI: 
81%-100%) 
2 jaar: 90% (95% CI 73% 
to 97%) 
-3 jaar: 90% (95% CI 73% 
to 97%). 
 
RRMS 
Progressie-vrije 
overleving na AHSCT: 
-1 jaar: 95% (95%BI: 72% 
tot 99%), numbers at risk: 
34. 
-2 jaar: 88% (95%BI: 60% 
tot 97%), numbers at risk: 
24, 
-3 jaar: 88% (95%BI: 60% 
tot 97%), numbers at risk: 
16. 
 

Totale populatie (RRMS en 
SPMS) 
 
MRI-laesies gedurende 
follow-up: 
-Vrij van nieuwe/groeiende 
T2-laesies op MRI: 24/29 
(83%). 
-Vrij van nieuwe gadolinium 
aankleurende T1-laesies: 
28/29 (96%). 
 

                                                                 
eee BEAM: was composed od carmustine 300 mg/m2, on day -6; etoposide 200 mg/m2 and cytarabine 200 mg/m2, on day -5 to -2; and melphalan 140 mg/m2, on day -1.. Horse ATG 20 mg/kg/day 

was administered on day +1 and +2. 
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gerelateerde kwaliteit van 
leven (MSQoL scores) 
-Immunologische profielen. 
 
 
Totale populatie: 
Mediane follow-up 
(range): 36 maanden (12–
66). 
 
Follow-up: 
<3 jaar: 10/35 (28,6%), 3 
jaar: 13/35 (37,1%), 48 
maanden 4/35 (11,4%), 
≥60 maanden: 3/35 (8,6%) 

aankleurende T1-laesies: 
2 (0-6) 
 
Aantal behandelingen 
vóór AHSCT: 
-2-3: 11 (31%) 
-4-5: 22 (63%) 
->5: 2 (6%) 
Mediaan: 4 
 
Hoog effectieve 
tweedelijns DMT vóór 
AHSCT: 66% 
 
 

Progressie van invaliditeit 
gedurende follow-up: 
2/20 (10%) 
 
Herstel van 
invaliditeit/aanhoudende 
verbetering in EDSS  
score tot laatste follow-
up: 12/20 (60%). 
  
Gemiddelde EDSS 
verbetering: 
-1 jaar: -1,325 punten 
(p=0,0008),  
-2 jaar: -1,208 punten 
(p=0,0037)  
-3jaar: - 1,484 (p=0,0088)  
 
RRMS 
MS gerelateerde kwaliteit 
van leven MSQoL-54: 
Fysieke domein  
-Baseline: 35 
-1 jaar: 60, p<0,001 
-2 jaar: 55, p<0,01 
-3 jaar: 70, p<0,05 
Mentale domein:  
-Baseline: 45,  
-1 jaar: 70, p<0,001 
-2 jaar: 6o, p<0,05 
-3 jaar: 75, p<0,01 
 
The MSQoL-54 lichamelijke 
en mentale gezondheids-
scores verbeterden op ieder 
tijdstip na AHSCT (3,6, 12 
maanden en jaarlijks). 
 
Totale populatie (RRMS en 
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SPMS) 
Bijwerkingen: 
-Mucositis 
-Nausea 
-Alopecia 
-Serumziekte: 22/35 
(62,9%) 
 
Mortaliteit: 0% 

6. Nicholas (2021)[39] 
United Kingkom. 
Multicenter retrospectieve 
vergelijkende studie, 
waarvan alleen de resultaten 
van de RRMS-groep worden 
gepresenteerd. 
Periode: 2012-2019. 
 

Inclusie patiënten: 
Inflammatoir actieve RRMS 
(therapierefractair) en 
progressieve MS. 
Opeenvolgende patiënten 
met tenminste 6 maanden 
follow-up. 
 
2012–2015: indicatie voor 
AHSCT gebaseerd o.b.v. 
overeenstemming tussen ten 
minste 2 neurologen en 1 
hematoloog met expertise in 
AHSCT. 
 
Na 2015 indicatiecriteria: 
-RRMS volgens McDonald 
criteria (2010)  
-leeftijd 18-65 jaar,  
-EDSS-score tussen 0-6,5  
-ziekteduur<15 jaar  
-actieve MS gedefinieerd als 
≥1 gadolinium (>3mm) T1-
laesie of ≥2 nieuwe T2- 
laesies op MRI in afgelopen 
12 maanden.  
-falen op ≥1 (hoog 
effectieve) DMT. Falen 
gedefinieerd als bewijs van 
klinische relapse, MRI 

Eindpunten: 
-Relapse 
-ARR 
-Verandering in EDSS-score 
-Progressie van invaliditeit 
-Nieuwe laesies op MRI 
-NEDA 

 
Follow-up in jaar: 
tenminste 6 maanden tot 4 
jaar na AHSCT. 
 
Totale populatie (RRMS en 
SPMS, niet uitgesplitst) 
Mediane follow-up in 
maanden (range) : 21 (r 
6–85) 
 
 

Aantal progressieve MS-
patiënten: 62 
 
Aantal RRMS-patiënten: 
58 
 
RRMS 
Gemiddelde leeftijd in 
jaar (SD): 40.2 (8.7) 
 
Gemiddeld ziekteduur in 
jaren (SD): 9,2 (6,0) 
 
Mediane baseline EDSS 
(IQR): 6,0 (4,0–6,0) 
 
ARR in 2 jaar voor AHSCt: 
0,71 
 
Nieuwe T2-laesies: 41 
(77%) 
 
Gadolium aankleurende 
T1-laesies in jaar voor 
AHSCT: 26 (58%) 
 
Gemiddeld aantal 
behandelingen voor 
AHSCT(SD): 2,3 (1,3) 
 

Totale populatie (RRMS en 
SPMS, niet uitgesplitst) 
ARR : 
2 jaar voor AHSCT: 0,46 (SD 
0,57) 0  
4 jaar na AHSCT: 0,08 (SD 
0,38) na 4 jaar na AHSCT, 
p<0,001 
 
RRMS 
Relapsevrije overleving:   
-2 jaar: 87%  
-4 jaar: 77%. 
 
RRMS  
Verandering in EDSS-
score:  
-12 maanden voor AHSCT 
tot baseline: 0.39  
–baseline tot 12 maanden na 
AHSCT: −0,17, p<0,05  
 
Totale populatie (RRMS en 
SPMS, niet uitgesplitst) 
Vrij van progressie van 
invaliditeit na AHSCT: 
-na 2 jaar: 75% 
-na 4 jaar: 65%. 
 
RRMS 

RRMS en SPMS (niet 
uitgesplitst) 
Vrij van nieuwe MRI T2-
laesies:  
-2 jaar: 90%  
-4 jaar: 85%  
 
Aantal nieuwe T2-
laesies;1 jaar vóór vs. tot 
4 jaar na AHSCT 
0: 10% vs. 95% 
1: 25% vs. 10% 
>2: 60% vs. 0% 
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activiteit of EDSS toename 
onder gebruik van een hoog 
effectieve tweedelijns DMT 
gedurende 6 maanden.   
 
Interventie: AHSCT. 
 
Conditioneringsregime: -
Cyclofosfamide + 
ATG:116/118 (98,3%) 
-BEAM + ATG: 2/118 

(16,9%).fff  
 
 

Hoog effectieve 
tweedelijns DMT  vóór 
AHSCT: 88% 
 
 

Progressie van 
invaliditeit: 13/58 (22%) 
gedurende follow-up?? 
 
RRMS  
Mortaliteit: 1/58 (1,7%) 
 
RRMS en SPMS (niet 
uitgesplitst) 
Vroege complicaties: 
Veel voorkomend: Koorts, 
neutropenie/positieve 
bloedkweken/neutropenie, 
misselijkheid/braken, 
diarrhee, mucositis, 
overvulling, huidafwijkingen, 
neurologische verslechtering 
 
Minder vaak voorkomend: 
leverfunctiestoornissen 
(15/120) en trombo-
embolien (5/120) 
 
Late complicaties: 
Secundaire auto-immuun 
ziekten: 7/120 (5.8%) 
(waarvan 6 thyroiditis and 1 
autoimmuun thrombocyto-
penie) na mediane follow-up 
van 17,5 maanden (range 6-
36) na AHSCT. Eén patient 
eerder behandeld met 
alemtuzumab.  
 
Maligniteiten: 1/120 
melanoom 16 maanden na 

                                                                 
fff conditioning was performed with a standard protocol of cyclophosphamide (50 mg/kg for 4 days) and rabbit anti-thymocyte globulin (rATG; 2.5 mg/kg/d for 3 days, total dose 7.5 mg/kg) in 68 

patients and rATG (2 mg/kg/d, total dose 6 mg/kg in 48 cases. Two patients were conditioned with a carmustine/etoposide/cytarabine/melphalan regimen plus an equivalent dose of rATG.  
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AHSCT; eerder behandeld 
met natalizumab. 
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Bijlage 6 - Beoordeling risico op bias 

6.1. Beoordeling risk of bias Randomized Controlled Trials  

 

De methodologische kwaliteit van de gerandomiseerde studie is beoordeeld aan de hand van de "Cochrane Risk of Bias tool" 

De antwoordopties waren ‘ja’, ‘nee’ of ‘onduidelijk’.  

 

Burt (2019)[31]   

Was de toewijzing van de interventie aan de 

patiënten gerandomiseerd? 

Ja Patiënten die op basis van de inclusiecriteria in aanmerking kwamen voor de 

studie werden gerandomiseerd naar AHSCT of alemtuzumab in een 

verhouding van 1:1. Hierbij werd gebruik gemaakt van variabele 

blokgroottes van 4 en 6. 

Degene die patiënten insluit hoort niet op de 

hoogte te zijn van de randomisatievolgorde. Was 

dat hier het geval?  

Ja Ja, toewijzing vond plaats aan de hand van door een computer gegenereerde 

lijst met willekeurige getallen. Studiecoördinatoren kregen een email van de 

randomisatie.   

Waren de patiënten en de behandelaars 

geblindeerd voor de behandeling?  

Nee  Patiënten en behandelaren waren niet geblindeerd (NB: ook niet mogelijk, 

omdat de procedures fundamenteel verschillend zijn) 

Waren de effectbeoordelaars geblindeerd voor de 

behandeling?  

Afhankelijk 

van 

uitkomst  

Een neuroloog die niet op de hoogte was van de toewijzing nam de EDSS af. 

Omdat voorbijgaande alopecia vaak voorkomt na AHSCT, droegen alle 

patiënten, ongeacht de toewijzing van de behandeling, een pruik tijdens de 

neurologische evaluatie. 

Relapses werden gedocumenteerd door een onderzoeker die niet geblindeerd 

was voor toewijzing.  

De MRI’s werden door een ervaren persoon beoordeeld. Deze persoon was 

geblindeerd.  

Is van een voldoende proportie van alle ingesloten 

patiënten een volledige follow-up beschikbaar? 

Indien nee: selectieve loss-to-follow-up voldoende 

uitgesloten?  

Ja Er waren in beide groepen 55 patiënten geïncludeerd. In de AHSCT-groep 

hebben 3 patiënten de behandeling niet ontvangen; 1 vanwege infecties en 

2 werden kort na inclusie gediagnosticeerd met SPMS. In de alemtuzumab-

groep waren 4 loss-to-follow-up vanwege AHSCT in een ander ziekenhuis. 



DEFINITIEF | Standpunt Zvw | 13 december 2022 

 

 Pagina 140 van 164 

Na 1 jaar was de uitval in beide groepen i< 8%.  

 

Is selectieve publicatie van resultaten voldoende 

uitgesloten?  

Ja De resultaten zijn gerapporteerd conform het studieprotocol (NCT00273364) 

Other bias  Onduidelijk  De studie is mogelijk gemaakt door financiële support van de DanHakl 

familie en een aantal stichtingen. Er was geen steun van de industrie of 

farmacie voor het onderzoek. De organisaties die financiële support hebben 

gegeven, hadden geen rol in de dataverzameling, data analyse of 

interpretatie van de data. Ook niet in de voorbereiding, beoordeling of 

goedkeuring van het manuscript of het besluit om het manuscript voor 

publicatie in te dienen. 

Echter, een aantal auteurs hebben subsidies ontvangen van fabrikant(en). 

Daarnaast cross over van 31 patiënten in DMT groep naar AHSCT (voor 

uitkomsten > 1 jaar).  
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6.2. Beoordeling niet-gerandomiseerde vergelijkende studies.  
 
De methodologische kwaliteit van de niet-gerandomiseerde niet-vergelijkende studies is gedaan m.b.v. de Newcastle Ottawa Scale  
for cohort studies (https://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp) 

 

 
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. 
 

Boffa (2020)[32] Zhukovsky (2021)[33] 

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 _______________ (describe) 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 

1b. De AHSCT-groep lijkt 
een groep met zeer actieve 
RRMS te zijn gezien de ARR 
voor AHSCT en het aantal 
MRI-laesies. 76% werd 
behandeld met hoog 
effectieve tweedelijns 
DMT’s. De inclusiecriteria in 
de studie sluiten redelijk 
goed aan bij de P van de 
PICOT.  
 
 
 
 

1b. De AHSCT groep lijkt een 
groep met zeer actieve RRMS 
gezien de ARR in het jaar voor 
AHSCT. De groep komt deels 
niet overeen met de P, omdat 
52% was behandeld met hoog 
effectieve tweedelijns DMTs.  
 
 
 
 
 
 
 

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   

2a. zelfde ZH 2a.zelfde ZH 
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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. 
 

Boffa (2020)[32] Zhukovsky (2021)[33] 

3) Ascertainment of exposure 
 
a) Secure record (e.g. surgical records) * 
b) Structured interview * 
c) Written self report 
d) No description 

3.a 3a. 

4) Demonstration that outcome of interest was not present at start of study 
 
a) Yes * 
b) No 

4a. 4a.  

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) 
 

1b. Er zijn verschillen tussen 
beide groepen. De 
ziekteduur was langer, de 
baseline score van de EDSS 
was hoger, de ARR was 
hoger en de waren meer T1-
gadolinium laesies in de 
AHSCT-groep dan in de 
Alemtuzumab-groep.  
Klinische relapses: ARR's 
werden vergeleken over 12 
en 36 maanden tussen de 
twee behandelingsgroepen 
met behulp van multivariate 
analyse, waarbij rekening 
werd gehouden met de 
effecten van leeftijd, 
geslacht, baseline ARR en 
baseline EDSS. 
EDSS veranderingen: 
Repeated measures 
ANCOVA, met correctie voor 
leeftijd en geslacht werd 

In de AHSCT-groep waren 
patiënten jonger en vaker 
vrouw. De baseline ARR en 
EDSS-score waren hoger. 
Hiervoor is niet gecorrigeerd 
in de analyse.  



DEFINITIEF | Standpunt Zvw | 13 december 2022 

 

 Pagina 143 van 164 

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. 
 

Boffa (2020)[32] Zhukovsky (2021)[33] 

verricht om de interactie 
behandeling x tijd op EDSS 
veranderingen te 

analyseren. 
OUTCOME 

 

1) Assessment of outcome 
 
a) Independent blind assessment * 
b) Record linkage * 
c) Self report  
e) No description 
 

1e 1e 

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 (select an adequate follow up period of interest) * 
b) No 
 

2a. follow-up duur 3 jaar  2a. na 1 jaar werd een nieuwe 
baseline gedaan en daarna 
nog een follow-up van 3 jaar.  

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: > 
…% (select and adequate %) follow up) or description provided of those lost * 
c) Follow up rate < …% (select an adequate %) and no description of those 
lost 
d) No statement 
 

3a 3a 
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6.3. Beoordeling van niet-vergelijkende studies  
 
 
De methodologische kwaliteit van de niet vergelijkende studies is gedaan m.b.v. de Joanna Briggs Institute Critical Appraisal  
tools for use in JBI SysRevs- Checklist for Case Series. (http://joannabriggs.org/research/critical-appraisal-tools.html) 
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 Boffa 

(2021)[44] 

Casanova 

(2017)[38] 

 
 

Giedraitiene 

(2020)[34] 

Krasulová 

(2010)[35] 

Moore 

(2019)[36] 

Nicholas 

(2021)[39] 

1. Were there clear 
criteria for inclusion 
in the case series? 

Onduidelijk. MS 

patiënten die 

een AHSCT 

hadden 

ondergaan.  

Er waren geen 

duidelijke 

indicatiecriteria 

in richtlijnen 

voor AHSCT, 

maar patiënten 

hadden allemaal 

agressieve MS.  

Ja, MS patiënten 

die een AHSCT 

hadden 

ondergaan. 

Inclusie indien: 

1 of meer 

relapses onder 

behandeling van 

1 DMT gebruik 

van > 1 jaar, 

verslechtering 

met > 1 punt op 

EDSS  

Ja, zeer actieve 

RRMS volgens 

McDonald criteria: 

(>2 recidieven en 

invaliditeitsprogre

ssie van > 2 

punten op EDSS 

in het afgelopen 

jaar) waarvoor 

AHSCT 

Onduidelijk, MS 

patiënten die een 

AHSCT hadden 

ondergaan. 

Inclusie indien zij 

voldeden aan 

Poser criteria voor 

MS. In de titel en 

inleiding wordt 

over agressieve 

MS gesproken.  

Ja, McDonald 

criteria voor MS, 

EDSS score 

tussen 2-7, 

behandeling met 

≥2 DMTs voor 

inclusie en > 1 

relapse in jaar 

voor inclusie 

waarvoor AHSCT. 

Onduidelijk, vanaf 

september 2015, 

McDonald criteria 

voor MS, EDSS 0-

6,5, leasies op 

MRI. Daarvoor op 

indicatie van 2 

neurologen en 1 

hematoloog. 

2. Was the condition 

measured in a 

standard, reliable 

way for all 

participants included 

in the case series 

Onduidelijk   Ja Ja Ja Ja  Ja/Onduidelijk, 

studieperiode is 

van februari 2012 

tm 2019. 

Inclusiecriteria 

zijn vanaf 

september 2015 

gehanteerd.  

3. Were valid 

methods used for 

identification of the 

condition for all 

participants included 

in the case series? 

Ja, EDSS en MRI Ja, EDSS en MRI Ja, EDSS en MRI  Ja, EDSS  Ja, EDSS en MRI  Ja, EDSS en MRI 

4. Did the case series 

have consecutive 

inclusion of 

participants? 

Onduidelijk  Onduidelijk    Onduidelijk, maar 

het gaat om 

prospectieve 

studie. 

Onduidelijk   Onduidelijk, maar 

het gaat om een 

prospectieve 

studie. 

Ja 
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5. Did the case series 

have complete 

inclusion of 

participants? 

Ja, er wordt 

vermeld dat in 

de periode 210 

patiënten zijn 

behandeld met 

AHSCT. Inclusie 

indien volledige 

dataset en 

tenminste 1 jaar 

FUP. 

Ja, er wordt 

vermeld dat in 

de periode 38 

patiënten zijn 

behandeld met 

AHSCT. Die zijn 

geïncludeerd in 

de studie.  

Ja, er wordt 

vermeld dat in de 

periode 24 

patiënten zijn 

geselecteerd voor 

AHSCT. Die zijn 

geïncludeerd in de 

studie. 

Ja, er wordt 

vermeld dat in de 

periode 26 

patiënten zijn 

behandeld met 

AHSCT. Die zijn 

geïncludeerd in de 

studie. 

Ja, er wordt 

vermeld dat in de 

periode 35 

patiënten zijn 

behandeld met 

AHSCT en dat 1 

patiënt loss-to-

follow-up is.  

Ja, er wordt 

vermeld: ‘all 

eligble patients 

were included this 

retrospective 

analysis.’  

6. Was there clear 

reporting of the 

demographics of the 

participants in the 

study? 

Ja Ja Ja Ja Ja/Nee, voor 

totale MS  

populatie 

duidelijk, maar 

baseline 

kenmerken niet 

uitgesplitst per 

MS type. 

Ja 

7. Was there clear 

reporting of clinical 

information of the 

participants? 

Ja,   

% gebruik hoog 

effectieve 

tweedelijns 

DMT’s voor 

AHSCT niet 

uitgesplitst per 

MS type. 

Ja Ja Ja,   

% gebruik hoog 

effectieve 

tweedelijns DMT’s 

voor AHSCT niet 

uitgesplitst per 

MS type. 

Ja/Nee, voor 

totale MS  

populatie 

duidelijk, maar 

baseline 

kenmerken niet 

uitgesplitst per 

MS type. 

Ja 

8. Were the 

outcomes or follow 

up results of cases 

clearly reported? 

Ja, duidelijk 

vermeld van 

hoeveel 

patiënten data 

beschikbaar 

waren en 

hoeveel at risk 

waren bij 

Ja, maar niet 

vermeld hoeveel 

patiënten at risk 

waren bij 

overlevings-

curves. 

Ja, duidelijk 

hoeveel patiënten 

werden 

meegenomen bij 

welke uitkomst. 

Ja, maar niet 

vermeld hoeveel 

patiënten at risk 

waren bij 

overlevings-

curves. 

Ja, maar FUP niet 

per MS type 

gerapporteerd. 

Wel duidelijk 

vermeld hoeveel 

patiënten at risk 

waren bij survival 

analyses. 

Ja, maar FUP niet 

per MS type 

gerapporteerd en 

niet vermeld 

hoeveel patiënten 

at risk waren bij 

overlevings-

curves. 
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 overlevings-

curves. 

9. Was there clear 

reporting of the 

presenting 

site(s)/clinic(s) 

demographic 

information? 

Ja Ja  Ja Ja Ja Ja 

10. Was statistical 

analysis appropriate? 

Univariate en 

multivariate cox 

regressie, KM 

overlevings 

curves, deel 

beschrijvende 

statistiek. 

Univariate en 

multivariate cox 

regressie, KM 

overlevings 

curves, deel 

beschrijvende 

statistiek.  

Beschrijvende 

statistiek. General 

Linear Model werd 

gebruikt om de 

impact van 

demografische 

kenmerken en 

ziektekenmerken 

op de invaliditeit-

verandering na 

AHSCT per 6 

maanden en 12 

maanden te 

beoordelen. 

KM overlevings 

curves, deel 

beschrijvende 

statistiek. 
Vergelijking van 

PFS-curven van 

patiëntensub-

groepen werd 

berekend met 

behulp van de 

Cox F-test. 

Relapse rate werd 

vergeleken met 

de non-

parametrische 

gepaarde test. 

KM overlevings 

curves, log-rank 

testen, gepaarde 

T-test 

(parametrisch) en 

Wilcoxon (non-

paremetrische 

test), deel 

beschrijvende 

statistiek. 

KM overlevings 

curves, Cox 

model voor 

multivariate 

analyses en deel 

beschrijvende 

statistiek. 
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Bijlage 7 – Reacties van partijen op conceptstandpunt 

Reactie ZN: 

 
ZN heeft met interesse kennisgenomen van uw concept standpunt ZVW Hemat0poetische 
autologe stamceltransplantatie bij MS.  Zoals reeds bij u bekend heeft de NVN zich eerder 
gemeld bij ZN met de vraag om een vergoeding voor deze patiëntengroep. ZN kon destijds 
op basis van de beschikbare literatuur geen akkoord geven voor een onderbouwing van de 
SW&P en kon er daarom ook geen goedkeuring verleend worden voor een eventuele 
vergoeding aldus onze leden.  Vervolgens heeft de NVN zich gericht tot het ministerie van 
VWS. VWS heeft het ZInl gevraagd om een standpunt op te stellen.   
 
U stelt het volgende:  
1 In uw concept standpunt wordt beschreven dat er slechts een RCT is, die grote effecten laat 
zien, die u in principe als overschatting beoordeelt. De resultatemn van de observationele 
studies wijzen dezelfde kant op maar zijn minder indrukwekkend waardoor er waarschijnlijk 
een onderschatting van de resultaten is.    Meerdere studies ter onderbouwing voldoen niet 
echt. Veelal wordt ook niet aan de PICOT voldaan.  De nu nog lopende studies zullen ook 
geen verdere bijdrage leveren aan een eventuele verdere onderbouwing van de bewijslast 
aldus uw rapport.  
2 Daar er nationaal en internationaal consensus is dat deze specifieke groep patienten in 
aanmerkling komt voor AHSCT, ligt het in de verwachting dat er geen nieuwe studies meer 
opgezet zullen worden.  
Meer bewijslast ligt dan ook niet in het verschiet. (ZN is het met ZINL eens dat dit een item is 
om mee te nemen in de uiteindelijke positieve bevinding.) 
Hierop baseert u o.a. naast andere argumenten dat AHSCT beschouwd kan worden als 
voldoende bewezen effectieve behandeling bij volwassen patiënten ( 18-55 jaar) bij zeer actieve 
RRMS.( blz 41 van 152) 
 
3 Een Waarborgdocument met vier punten moet opgesteld worden: Zn benadrukt uw eis van 
een waarborgdocument met deze 4 punten. Ook Zn had deze voorgesteld indien ZN destijds 
goedkeuring had kunnen geven.   
 
De volgende opmerkingen /kanttekeningen hebben wij nog:  

 Er wordt weinig aandacht besteed aan het forse percentage graad 3 complicaties die naar 
verwachting bij veel patiënten tot extra ziekenhuisopnames (met dus nog veel indirecte extra 
kosten) zullen leiden.  
Vraag: zijn deze (extra?) kosten meegenomen in de kosten berekeningen van deze AHSCT 
behandeling?  

 Bij de positionering van de interventie wordt niet duidelijk waarom de huidige standaard (switch 
naar ander 2e lijns DMT) onacceptabel/ suboptimaal is ( blz 14 3.2.4) 
Vraag: is deze suboptimale behandeling ergens beschreven? 

 Er wordt gesproken over een hoog risico op invaliditeit en overlijden in deze groep. In de studies 
zijn er echter nauwelijks harde eindpunten (overlijdens) beschreven, dat lijkt dus niet met elkaar te 
corresponderen 
Vraag: Is er een studie waar dit duidelijk is onderbouwd?  

 Bij de prevalentie en incidentie wordt geen enkele bron vermeld waarop de schatting van 10 tot 20 
patiënten in Nederland per jaar gebaseerd is.  
Vraag: is er ergens een aanwijzing/bewijs dat deze aantallen (in Nederland) kloppen? 

 In het waarborgendocument moet worden gevraagd om evaluatie van AHSCT waarbij uitkomsten 
worden vergeleken met de huidige standaard (zo nodig een historisch cohort). Later kan dan een 
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betere inschatting gemaakt worden van de werkelijke toegevoegde waarde.  
Opmerking: Graag goed specificeren in het waarborgdocument.  

Conclusie:  
Citaat (6.1.5) 
Op basis van deze bevindingen concluderen wij dat voor deze groep patiënten - namelijk 
patiënten met zeer actieve RRMS die doorbreken op hoog effectieve tweedelijns DMT’s, en voor 
wie geldt dat het risico op verdere achteruitgang in functioneren hoog is als er niet snel wordt 
ingegrepen (narrow window opportunity) – het voldoende aannemelijk is dat de gunstige 
effecten van AHSCT opwegen tegen de ongunstige effecten. 
ZN kan akkoord gaan met uw eindconclusie dat de behandeling met ACSCT van deze speciale 
patiëntengroep (door u gedetailleerd omschreven in uw conclusie bij punt 6.2 ) als voldoende 
bewezen effectieve behandeling beschouwd kan worden.  
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Bijlage 8 – Waarborgendocument 

Waarborgendocument voor autologe 
hematopoietische stamceltherapie bij zeer actieve 
Relapsing-Remitting Multiple Sclerose ondanks 
adequate behandeling met hoog-effectieve 
ziektemodulerende therapie  
 

 

Behorend bij standpunt Zvw ‘Autologe hematopoietische stamceltransplantatie 
bij zeer actieve relapsing remitting multiple sclerose ondanks adequate 
behandeling van hoog-effectieve tweedelijns ziektemodulerende medicatie’ 
van Zorginstituut Nederland 
 
Namens de MS Werkgroep van de NvN: 
 
-Dr. Elske Hoitsma, neuroloog Alrijne Zorggroep, voorzitter MS Werkgroep 
 
-Dr. Joost Smolders, neuroloog Erasmus MC, MS centrum ErasMS 
 
-Prof. dr. Joep Killestein, neuroloog Amsterdam UMC, MS centrum Amsterdam 
 
-Dr. Erwin Hoogervorst, neuroloog St Antonius ziekenhuis, MS centrum, 
vicevoorzitter NvN  
 
Namens de MSVN: 
 
-Drs. Margot Amoureus 
 
-Dr. Ellen Kramer, arts klinische chemie niet praktiserend, Amsterdam UMC 
afdeling hematologie 
 
Namens de HOVON Stamceltransplantatie werkgroep:  
 
-Dr. Lotte van der Wagen, hematoloog, UMC Utrecht 
 
 
 
Correspondentie: 
  
Joep Killestein, MD, PhD | Hoogleraar neurologie | Multiple Sclerosis 
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Amsterdam UMC 
Afdeling neurologie, Lokatie VUmc | ZH 2F 026  
MS Centrum Amsterdam 
De Boelelaan 1117, 1081 HV, Amsterdam  
Telefoon: 020-4441982; 020-4442834; 06-15634693 
E-mail: j.killestein@vumc.nl 
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Inleiding 
 
De NVN en de MS Vereniging Nederland zijn van mening dat autologe 
hematopoietische stamceltherapie (aHSCT) in Nederland beschikbaar moet 
komen voor een kleine groep patiënten met zeer actieve RRMS die 
onvoldoende reageren op hoog effectieve tweedelijns middelen. Het 
Zorginstituut heeft de effectiviteit van aHSCT bij deze specifieke indicatie 
beoordeeld en geconcludeerd dat AHSCT bij volwassen patiënten (18-55 jaar) 
met zeer actieve RRMS ondanks adequate behandeling met ten minste één 
van de hoog effectieve tweedelijns DMT’s natalizumab, ocrelizumab, 
rituximab, ofatumumab, cladribine of alemtuzumab gedurende ten minste 6 
maanden voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en dat de 
interventie bij de betreffende indicatie behoort tot de te verzekeren prestaties 
van de Zorgverzekeringswet. Dit waarborgendocument volgt op het standpunt 
van ZIN en is opgesteld namens de MS Werkgroep van de NvN, de MSVN en de 
NVvH. 
 
MS is een ontstekingsziekte van de hersenen, waarbij aanvallen van lokale 
ontstekingshaarden in de hersenen tot wisselende uitval van hersenfuncties 
leiden. Deze aanvalsgewijze MS wordt relapsing remitting MS (RRMS) 
genoemd, waarbij aanwijzingen voor optreden van aanvalsgewijze lokale 
ontstekingen als actieve ziekte aangeduid wordt. In een gedeelte van de 
mensen met MS leidt dit tot een langzame achteruitgang in functies van het 
zenuwstelsel, wat progressieve MS genoemd wordt. Het optreden van 
voortdurende significante ziekteactiviteit hangt samen met een grotere kans 
op progressieve achteruitgang in neurologisch functioneren.  
 
De behandeling van MS is sinds de introductie van de eerste 
ziektemodulerende therapieën ingrijpend veranderd. De introductie van hoog-
effectieve MS therapieën maakt het in bijna alle mensen met actieve 
relapsing-remitting MS mogelijk om significante ontstekingsactiviteit effectief 
te onderdrukken. Hierdoor ervaren mensen met MS minder aanvallen, en 
wordt waarschijnlijk het beloop op de lange termijn gunstig beïnvloed. Voor 
mensen met progressieve MS maar zonder aantoonbare ontstekingsactiviteit, 
is er geen aangetoonde effectiviteit van deze behandelingen op het 
functioneren of de lange termijn.  
 
Bij patiënten met actieve RRMS wordt bij falen van een eerstelijns DMT 
behandeld met een hoog effectieve tweedelijns DMT. Bij patiënten met zeer 
actieve RRMS worden hoog effectieve tweedelijns DMT’s soms ook direct 
ingezet. Deze middelen zijn over het algemeen erg effectief, maar er is een 
kleine groep van relatief jonge patiënten met zeer actieve RRMS die hoge 
ziekteactiviteit houdt. Zij lopen een hoog risico op ernstige, irreversibele 
schade. aHSCT kan worden ingezet als een patiënt doorbreekt op behandeling 
met tenminste één hoog effectief tweedelijns DMT in de periode dat nog geen 
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ernstige irreversibele schade is opgetreden. 
 
AHSCT kan voor deze kleine groep leiden tot minder exacerbaties, minder 
progressie van invaliditeit en een betere kwaliteit van leven in vergelijking met 
een switch naar een andere hoog effectieve tweedelijns DMT. Hierbij is het 
risico op ernstige complicaties na AHSCT niet onacceptabel hoog in vergelijking 
met behandeling met een hoog effectieve tweedelijns DMT. Belangrijkste 
bewijs voor hoge effectiviteit komt van de RCT van Burt et al., (JAMA 2019) en 
verder zijn er verschillende niet-gerandomiseerde vergelijkende studies als 
ondersteunend bewijs. De RCT laat zien dat AHSCT ten opzichte van reguliere 
therapie, bij patiënten met actieve RRMS ondanks adequate behandeling, tot 
een forse klinisch relevante afname van de kans op exacerbaties en minder 
progressie van invaliditeit leidt. Dezelfde studie laat zien dat AHSCT leidt tot 
een significante verbetering van kwaliteit van leven.  
 
Verder laten verschillende observationele studies zien dat de mortaliteit met 
de huidige aHSCT regimes laag is (< 1% transplantatie gerelateerd in het eerste 
jaar) bij de niet-hoge intensiteit conditionering.  
 
Er zijn geen vergelijkende studies te verwachten voor de kleine groep van 
patiënten die door tweedelijnstherapie is heen gebroken, ook omdat loten 
naar de groep die aangetoond onvoldoende reageert op tweedelijns therapie 
niet ethisch is. Er is nationale en internationale consensus dat deze specifieke 
groep patiënten in aanmerking komt voor AHSCT. Dit blijkt uit verschillende 
internationale richtlijnen en standpunten. Zowel de Europese organisatie 
ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple 
Sclerosis), waarbij de NVN is aangesloten, als de Amerikaanse National 
Multiple Sclerosis Society hebben gesteld dat AHSCT een geschikte 
behandeling is voor deze groep met zeer actieve RRMS.  
 
In Nederland is AHSCT een bestaande behandeling voor hematologische 
maligniteiten. Centra moeten aan de strenge kwaliteitseisen voldoen van de 
JACIE–accreditatie. Uitkomsten van AHSCT worden geregistreerd in de EBMT-
registratie (the European society for Blood and Marrow Transplantation). 
Hierdoor is de zorg rondom deze complexe behandeling in Nederland van een 
kwalitatief hoogstaand niveau en veilig.   
 
Al met al is een hoge mate van effectiviteit van aHSCT afdoende aangetoond, 
ondanks dat rechtstreekse vergelijkingen met tweedelijns-behandelingen maar 
beperkt beschikbaar zijn. Veel mensen met MS reizen naar het buitenland 
waar aHSCT wel wordt aangeboden zonder dat er vanuit de eigen behandelaar 
goede controle mogelijk is op selectie van de juiste kandidaten en toepassing 
van de juiste vorm van aHSCT.  
Het feit dat aHSCT niet in Nederland gegeven kan worden ondermijnt het 
vertrouwen in de door Nederlandse neurologen geleverde zorg. 
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Uitgangspunten in dit document voor goede en geborgde klinische zorg voor 
aHSCT-behandelde patiënten met zeer actieve RRMS ondanks behandeling 
met hoog-effectieve therapie: 
• Laagfrequente zorg in gespecialiseerde centra 
• Instellen landelijke aHSCT-MS werkgroep verbonden met de MS werkgroep 
van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie 
• Uniforme centrale indicatiestelling      
• Optimale behandeling voor geselecteerde mensen met MS met 
ziektedoorbraak ondanks  behandeling met hoog-effectieve therapie 
• Multidisciplinaire aanpak 
• Shared decision making 
• Registratie, wetenschap en kwaliteitsbewaking 
 
De patiënten 
 
Indicatiecriteria: 
1. Patiënten met zeer actieve RRMS* ondanks adequate behandeling met ten 
minste één van de hoog effectieve tweedelijns DMT’s natalizumab, 
ocrelizumab, rituximab, ofatumumab, cladribine** of alemtuzumab** 
gedurende ten minste 6 maanden.  
2. Leeftijd 18-55 jaar 
3. EDSS-score ≥3 en <6,5 (in de stabiele fase van de ziekte)  
4. Ziekteduur < 10 jaar 
 
* Daarbij wordt de volgende definitie van zeer actieve RRMS ondanks hoog 
effectieve tweedelijns therapie gehanteerd: 
≥ 1 klinisch relevante relapses EN actieve laesies op MRI gedefinieerd als: 
• ≥2 gadolinium aankleurende T1-laesies op een MRI ≥3 maanden na start 
hoog effectieve therapie OF 
• ≥3 nieuwe/groeiende T2-laesies op MRI vergeleken met een MRI ≥3 
maanden na start hoog effectieve therapie 
• actieve MRI laesies moeten <1 jaar oud zijn. 
 
** Als enige jaren na het doorlopen van de 2 behandelcycli ziekteactiviteit 
optreedt betekent dit niet per definitie dat de ingezette inductietherapie 
gefaald heeft en verticaal geswitcht moet worden. Er kan dan ook gekozen 
worden voor herhalen van een behandelcyclus of een horizontale switch 
overwogen worden. 
 
Exclusiecriteria: 
1. Contra-indicaties voor het ondergaan aHSCT, waaronder 

 bekende overgevoeligheid voor of  bekende ernstige 
bijwerkingen van de te gebruiken medicatie 

2. Klinisch relevante co-morbiditeit, waaronder 
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 onderliggende ziekte die gebruik van noodzakelijke medicatie 
verhindert 

 bekende infecties als TB, CMV, EBV, HSV, VZV, hepatitis, 
toxoplasmosis, HIV of syfilis, alsmede hepatitis B surface antigen 
positiviteit of hepatitis C PCR positiviteit  

 ernstige depressie  

 alcohol of drugsverslaving  

 klinisch relevante cardiovasculaire risicofactoren 

 actieve maligniteit of voorgeschiedenis van maligniteit 
behoudens lokaal basaalcel carcinoom of carcinoma in situ van 
de cervix 

3. Diagnose primair progressieve of secundair progressieve MS  
 
De interventie 
Het toegepaste regime zal bestaan uit het standaard toegepast schema in de 
gecertificeerde centra: stamcelmobilisatie en inflammatieremming middels 
cyclofosfamide (2.0 g/m2 lichaamsoppervlakte iv) gevolgd door granulocyte 
colony stimulating factor (5 mcg/kg lichaamsgewicht sc/dag). Stamcellen 
worden geoogst middels leukaferese volgens de hiervoor geldende 
standaardprotocollen. Daarna start de conditionering met hoge dosis 
cyclofosfamide (50 mg/kg/dag) en anti-thymocyt globuline (ATG-rabbit) (0.5 – 
1.5 mg/kg lichaamsgewicht). Na conditionering, worden stamcellen 
teruggeplaatst middels infuus (minimum van 3,0 x 106 CD 34+ cells/kg 
lichaamsgewicht) om beenmergrepopulatie en immuunreconstitutie te 
induceren. 
 
Aantallen 
Het aantal patiënten dat doorbreekt op hoog effectieve MS therapieën is zeer 
laag.  Op basis van expert-opinion en database onderzoek binnen MS centrum 
Amsterdam en ErasmusMC schatten we dat dit in de praktijk in Nederland 
hooguit 10-20 patiënten met zeer actieve RRMS/ jaar aan de bovengenoemde 
criteria voldoen.  
 
Centrale indicatiestelling en welke professionals hierbij betrokken zijn  
De selectie van patiënten die in aanmerking komen zal voor Nederland 
centraal gebeuren. Hiervoor zal vanuit de MS Werkgroep van de Nederlandse 
Vereniging voor Neurologie (NVN) een centrale aHSCT-MS groep opgericht 
worden. Deze zal bestaan uit 1) drie in MS gespecialiseerde neurologen uit het 
Amsterdam UMC, het St Antonius ziekenhuis en het Erasmus MC, 2) twee 
neurologen uit andere ziekenhuizen waaronder tenminste 1 niet-academisch 
ziekenhuis, 3) een hematoloog, 4) een neuroradioloog. Beoogd 
voorzitterschap van prof. dr. Killestein, hoogleraar multiple sclerose. 
 
Centra die AHSCT bij deze indicatie mogen uitvoeren 
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Uitvoeren van aHSCT voor MS zal in eerste instantie alleen plaatsvinden in 
twee hoog gespecialiseerde centra: het Amsterdam UMC en het St Antonius 
ziekenhuis. Mochten zich capaciteitsproblemen voordoen dan zal (in 
samenspraak met het Zorginstituut) het Erasmus MC worden toegevoegd na 
het eerste jaar. Deze centra vervullen een rol als expertisecentra voor 
patiënten met complexe MS. Verder is er in alle centra toegang tot een 
hematologie afdeling met transplantatie-unit welke deze behandeling aan kan 
bieden. De centra zijn ook verweven binnen nationale en regionale netwerken 
om de zorg voor mensen met complexe MS en mensen rondom een aHSCT 
behandeling te waarborgen.   
 
Registratie en evaluatie van patiëntrelevante uitkomsten van AHSCT. 
Aan de hand van de geregistreerde data zullen gepast gebruik van aHSCT in 
Nederland, 
effectiviteit en complicaties geanalyseerd worden en ten minste jaarlijks 
gedeeld met beroepsgroep,  patiëntenvereniging (MSVN), het Zorginstituut en 
ZN. Patiënten die in aanmerking komen voor behandeling worden 
hematologisch (standaardprotocol) en neurologisch uitgebreid vervolgd na 
baseline op 6, 12, 24, 36, 48 en 60 maanden.  
 
Uitkomstmaten:  

 Aantal relapses per jaar 

 Ziekteprogressie zoals gemeten met EDSS 

 Radiologische MS ziekteactiviteit (nieuwe en groter wordende T2 
lesions en/of gadolinium aankleuring) 

 NEDA (geen relapses, geen ziekteprogressie, geen actieve laesies op 
MRI) 

 Hersenatrofie 

 Vroege en late bijwerkingen 

 PROMS: MS-specifieke QoL-questionnaire (MSIS-29) en EQ-5D 
questionnaire. In te vullen op baseline 6, 12, 24 en 60 maanden 

 
Follow-up: minimaal 5 jaar  
Data worden ingevoerd in de database van MS centrum Amsterdam en het 
landelijke MS register (vanuit MS centrum Amsterdam gecoördineerd) en 
vergeleken met de uitkomsten van vergelijkbare patiënten die geen aHSCT 
hebben ondergaan. Verder wordt aangesloten bij de internationale EBMT-
registratie ter follow up van lange termijn uitkomsten en mogelijkheid tot 
vergelijking met andere centra die aHSCT aanbieden voor MS patiënten. 
Patiënten worden hiervoor gevraagd een aparte PIF te ondertekenen. 
 
Patiënteninformatie 
Voor mensen met MS die ziekteactiviteit houden ondanks behandeling met 
een hoog effectieve MS therapie, kunnen naast aHSCT alternatieve strategieën 
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aangewend worden. Een patiënt dient hierover geïnformeerd te worden en 
samen met haar/zijn behandelend neuroloog geïnformeerd een keuze te 
maken. De modulaire richtlijn multiple sclerose van de NVN biedt handvatten 
om dit te bespreken. Hiervoor zal schriftelijke informatie worden ontwikkeld 
waarin de volgende opties worden opgenomen:  
• Continueren hoog-effectieve MS therapie en beloop evalueren  
• Wisselen naar een andere hoog-effectieve MS therapie 
• Therapie met aHSCT  
• Beoordeling noodzaak symptomatische medicamenteuze en niet-
medicamenteuze behandeling gericht op herstel.  
 
Stakeholders 

 Patiënten.  
o Betrokkenheid van patiënten is onmisbaar voor een succesvolle 
implementatie van aHSCT in het behandellandschap van MS. De 
MS Vereniging Nederland (MSVN) is betrokken bij het tot stand 
komen van dit waarborgendocument.  

o Uniforme schriftelijke informatie over aHSCT in MS wordt 
ontwikkeld in gezamenlijkheid met de NVN en MSVN voor 
uniforme informatievoorziening richting mensen met MS vooraf 
aan de inclusie van de eerste aHSCT kandidaat.  

 Hematologen 
o De HOVON Stamceltransplantatie werkgroep is betrokken bij 
het tot stand komen van dit document.  

 Neurologen 
o De ontwikkeling van dit waarborgdocument is geïnitieerd vanuit 
de MS Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie met input vanuit de MSVN.  

o De indicatiestelling voor aHSCT zal centraal plaats vinden om 
het draagvlak hiervoor bij neurologen zo breed en uniform 
mogelijk te houden.  

o Indicatiestelling komt overeen met de inhoud van de modulaire 
(concept) richtlijn module aHSCT bij MS. 

o We streven naar het publiceren van de criteria en procedure 
voor aHSCT in MS in een nationaal tijdschrift, om de 
verspreiding hiervan zo optimaal mogelijk te maken (zoals 
bijvoorbeeld Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie 
(TNN)).  

o De aHSCT-MS Werkgroep zal gegevens van aHSCT in Nederland 
terugkoppelen aan de MS Werkgroep, maar ook nieuwe 
ontwikkelingen bespreken zodat MS behandelaars hiervan 
structureel op de hoogte blijven.   

 Verzekeraars 
o Zorgvuldig en gepaste toepassing van aHSCT is een van de 
voorwaarden die gesteld is aan vergoeding. Om daarvoor te 
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zorgen is dit plan geschreven. Landelijke centrale 
indicatiestelling, registratie en ten minste jaarlijkse 
voortgangsrapportage zijn belangrijke instrumenten om dit te 
borgen.  

 
 
Inhoudelijke Actie- en beleidspunten  
• Instellen landelijke multidisciplinaire werkgroep aHSCT-MS binnen een 
maand na publicatie van het standpunt van ZIN op de website van ZIN.  
• Ontwikkelen van eenduidige informatie voor patiënten over aHSCT bij zeer 
actieve RRMS binnen een maand na publicatie van het standpunt van ZIN op 
de website van ZIN.  
• Communicatie richting neurologen via de MS Werkgroep vergadering, de 
modulaire richtlijn en bijvoorbeeld TNN.  
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