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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 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 
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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. 
 
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 
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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 

 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 
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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 
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 
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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 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)).  
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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 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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