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Veranderingen	 in	menselijk	gedrag	en	 levensstijl	hebben	geresulteerd	
in	 een	 wereldwijde	 dramatische	 toename	 van	 diabetes	 mellitus.	 Tot	
50%	 van	 de	 patiënten	met	 diabetes	mellitus	 ontwikkelen	 diabetische	
perifere	 neuropathie	 (DPN).	 Niet	 alle	 patiënten	 met	 diabetes	 zullen	
echter	 een	 pijnlijke	 DPN	 (PDPN)	 ontwikkelen.	 PDPN	 is	 geassocieerd	
met hoge pijnscores en kan lichamelijk en emotioneel lijden 
veroorzaken	met	een	ernstige	impact	op	de	kwaliteit	van	leven	(QoL).	
Farmacologische	 behandeling	 van	 PDPN	 is	 vaak	 slechts	 gedeeltelijk	
effectief	 of	 niet	 succesvol	 vanwege	 onaanvaardbare	 bijwerkingen.	
Ruggenmergstimulatie (SCS) wordt beschouwd als een mogelijke 
behandelingsmethode.	 De	 resultaten	welke	worden	 gepresenteerd	 in	
dit proefschrift bestaan uit een pilot-en multicenter gerandomiseerde 
trial	(RCT)	op	PDPN.

In Deel I van dit proefschrift werd de prevalentie van (P)DPN, klinische kenmerken,  
evenals de subjectieve en economische belasting van (P)DPN besproken in een uit- 
gebreid literatuuronderzoek. Hoofdstuk 1 presenteerde een korte algemene inleiding 
over PDPN, met algemene en klinische informatie, de verschillende therapeutische op-
ties bij PDPN, waaronder farmacologisch management en ruggenmergstimulatie (SCS), 
evenals de hoofdlijnen en het doel van dit proefschrift. In hoofdstuk 2 werd een uitgebrei-
der overzicht gepresenteerd over (P)DPN en de therapeutische opties. De gerapporteerde  
prevalentie van PDPN in Europa varieert van 8,0-34% [1-14], en de klinische kenmerken 
van PDPN variëren enorm. Pijn is echter het belangrijkste en meest slopende symptoom 
van PDPN en de belangrijkste reden voor patiënten om een   arts te bezoeken. De diagnose 
van (P)DPN is gebaseerd op de klinische geschiedenis van de patiënt en het klinisch on-
derzoek [15]. Uitsluiting van andere oorzaken van neuropathische pijn en been-  voetpijn 
zoals perifere vaatziekten, compressie van de lumbale zenuwwortels ten gevolge van een 
hernia of artritis, maligniteit, alcoholmisbruik en spinale kanaalstenose is essentieel bij 
het overwegen van de diagnose van (P)DPN [16 , 17]. De meeste patiënten rapporteren  
matige tot ernstige pijnniveaus met een hoge mate van interferentie met hun dagelijks 
leven. Vanwege nachtelijke pijn wordt PDPN vaak geassocieerd met slaapstoornissen, 
terwijl 38-72,2% van de patiënten matig tot ernstig slaapstoornissen rapporteert [18-20]. 
Ononderbroken pijn, interferentie met het dagelijks leven en slaapstoornissen worden 
geassocieerd met symptomen van angst en- of depressie. De negatieve invloed van pijn 
op het dagelijks leven bij PDPN-patiënten komt ook tot uiting in een slechte gezondheid  
gerelateerde kwaliteit van leven (GKvL). Naast de subjectieve belasting, is de economi-
sche last van DPN en zelfs PDPN ook hoog. De economische last is waarschijnlijk toe te 
schrijven aan pijnmedicatie, frequente bezoeken aan verschillende beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg en problemen bij de deelname, inclusief verminderd functioneren 
op het werk en afwezigheid op het werk. Therapeutische opties bij PDPN bestaat uit  
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farmacologisch management en ruggenmergstimulatie (SCS). Farmacologische behan-
deling van PDPN is gedeeltelijk effectief bij een derde van de patiënten en bijwerkingen 
komen vaak voor, waardoor veel patiënten onvoldoende pijnverlichting hebben [21]. 
Daarom is ruggenmergstimulatie gesuggereerd als laatste toevlucht therapie bij patiën-
ten met PDPN. Toen dit project werd gestart, waren slechts vier kleine observationele stu-
dies uitgevoerd en onthulde een succesvolle SCS-behandeling van 63% na 12 maanden. 
Om de resultaten op effectiviteit te verifiëren, werd een nieuwe pilotstudie ontworpen, 
inclusief het effect van SCS op neuropathische pijnkenmerken, QoL, slaapkwaliteit en hu-
meur.

In deel II van dit proefschrift werden de resultaten van deze pilotstudie gepresenteerd. 
Hoofdstuk 3 toonde de korte termijn resultaten van de pilotstudie, die was opgezet om 
de haalbaarheid te bestuderen om adequate stimulatie in beide benen te evalueren met 
één Octa lead, veiligheid en werkzaamheid van ruggenmergstimulatie in PDPN, even-
als de voorspellende waarde van klinische sensorische  testen op het behandelresultaat. 
In deze studie werden 15 patiënten met PDPN in de onderste ledematen gerekruteerd. 
Adequate paresthesiedekking werd bereikt bij 14 van de 15 patiënten (93%) en klinisch 
relevante pijnverlichting was aanwezig bij 11 patiënten (73%) na proefstimulatie en bij 10 
patiënten (67%) na 12 maanden. Kwaliteit van leven was significant verhoogd na 2 weken 
en een trend bleef zichtbaar na 12 maanden. Pre-operatieve klinische sensorische testen 
maakten geen onderscheid tussen responders van de behandeling van niet-responders 
in deze pilotstudie. Er werd geconcludeerd dat SCS een effectieve en haalbare behan-
deling lijkt te zijn voor PDPN. De lange termijn resultaten na 12, 24 en 36 maanden van 
de patiënten die in de pilotstudie (11 patiënten) met SCS werden behandeld, werden ge-
presenteerd in hoofdstuk 4. Daarnaast werd ook gezondheid gerelateerde kwaliteit van 
leven, het gebruik van pijnstillers, complicaties en bijwerkingen van de behandeling met 
SCS onderzocht. De mediane pijnscores waren op alle tijdstippen significant verbeterd. 
Na 12 maanden werden 10 van de 11 (91%) patiënten succesvol behandeld met SCS. De 
slagingspercentages van SCS voor pijnverlichting waren 6 van de 11 patiënten (55%) en 7 
van de 11 patiënten (64%) na respectievelijk 24 en 36 maanden. Gezondheid gerelateerde 
kwaliteit van leven vertoonde een verbetering in 7 van de 11 patiënten (64%) na 12 maan-
den, 6 patiënten (55%) na 24 maanden en 7 (64%) na 36 maanden.

De gunstige resultaten van de pilotstudie rechtvaardigden het uitvoeren van een grotere 
gerandomiseerde klinische studie (RCT). In Deel III van dit proefschrift werden de resultaten 
van een prospectieve multicenter gerandomiseerde klinische studie (RCT) gepresenteerd. 
In hoofdstuk 5 worden de resultaten van deze prospectieve RCT bij 36 patiënten met ern-
stige PDPN in de onderste ledematen, die niet reageren op conventionele farmacologische 
therapie, gepresenteerd. Tweeëntwintig patiënten werden willekeurig toegewezen aan 
SCS in combinatie met de beste medische behandeling (BMT) (SCS-groep) en 14 tot BMT 
alleen (BMT-groep). Het SCS-systeem werd alleen geïmplanteerd als proefstimulatie 



succesvol was, welke het geval was bij 17 van de 22 (77%) van de SCS-patiënten. Behan-
delingssucces, gedefinieerd als ≥50% pijnverlichting overdag of ‘s nachts of ‘(zeer) veel 
verbeterd’ voor pijn en slaap op de globale schaalindruk van de patiënt (PGIC), en werd 
waargenomen bij 13 van de 22 patiënten (59%) van de SCS en bij 1 op de 14 (7%) van de 
BMT-patiënten na 6 maanden. Pijnvermindering overdag en ‘s nachts werd gemeld bij 
respectievelijk 9 patiënten (41%) en 8 patiënten (36%) in de SCS-groep en bij geen enkele 
patiënt en 1 patiënt (7%) in de BMT-groep. Pijn en slaap waren ‘(zeer) veel verbeterd’ in 
respectievelijk 12 van de 22 (55%) en 8 van de 22 patiënten (36%) in de SCS-groep, terwijl 
er geen veranderingen werden waargenomen in de BMT-groep. In de SCS-groep werd een 
grote toename van de gemiddelde utiliteitsscore van de EQ-5D waargenomen van 0,25 
(basislijn) tot 0,50 (6 maanden), hoewel niet statistisch significant. In de BMT-groep werd 
geen toename waargenomen. Er werden geen significante verschillen tussen de SCS en 
BMT-groep waargenomen op de VAS van de EQ-5D. We beschreven een ernstige compli-
catie bij een PDPN-patiënt met behulp van anticoagulatie voor atriale fibrillatie in hoofd-
stuk 6. De patiënt ontwikkelde een subduraal hematoom na een poging tot implantatie 
van de lead en stierf uiteindelijk. Het subdurale hematoom werd waarschijnlijk veroor-
zaakt door intracraniale hypotensie van een liquorlekkage als gevolg van een durale tap 
door implantatie van de lead voor SCS. We concludeerden dat een geschikte selectie van 
de patiënt met een adequate risicobeoordeling vereist is voordat de SCS-proefstimulatie 
plaatsvindt. Daarnaast is consensus en aanbevelingen nodig over antistolling, overbrug-
ging, duur van ziekenhuisopname in post durale punctie hoofdpijn (PDPH), behandeling 
van PDPH en follow-up van de patiënt na SCS-procedure. In hoofdstuk 7 werden de lange 
termijn resultaten tot 24 maanden follow-up van de RCT gepresenteerd. In de RCT wer-
den 36 patiënten geïncludeerd en na randomisatie werden 22 patiënten met PDPN in de 
onderste ledematen toegewezen aan de SCS-groep. Van deze 22 patiënten ondergingen 
17 patiënten een positieve proefstimulatie en werden geïmplanteerd met een permanent 
SCS-apparaat. Behandeling succes van SCS werd waargenomen bij 11 van de 17 patiënten 
(65%) na 24 maanden. Er werd geen significant verschil waargenomen in het succesper-
centage van de behandeling na 24 maanden follow-up (65%) vergeleken met het succes-
percentage van de behandeling na zes maanden follow-up (76%). Gemiddelde pijnscores 
daalden met 3,3 punten overdag, en 3,2 punten ‘s nachts na 24 maanden follow-up in verge-
lijking met baseline. In totaal meldden acht (47%) en zes (35%) patiënten een pijnreductie 
van 50% gedurende dag en nacht na respectievelijk 24 maanden. Verbeteringen van de 
PGIC voor pijn en slaap werden gerapporteerd door negen (53%) patiënten na 24 maanden 
follow-up. Concluderend, tonen de resultaten van deze prospectieve RCT in de twee cen-
tra een langdurig effect op de pijnverlichting bij PDPN door SCS na 24 maanden bij de 
meeste patiënten. Omdat PDPN geassocieerd is met hoge zorgkosten, hebben we naast 
de RCT een economische evaluatie uitgevoerd om SCS in combinatie met BMT te verge-
lijken in hoofdstuk 8. Totale maatschappelijke kosten per patiënt bedroegen € 26.539,18 
versus € 5.313,45 in de SCS en BMT-groep, respectievelijk. De QALY’s waren 0,58 versus 
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0,36 en het aantal met succes behandelde patiënten was respectievelijk 55% en 7% voor 
de SCS- en BMT-groep. Dit resulteerde in ICER’s van respectievelijk € 94.159,56 per QALY 
en € 34.518,85 per succesvol behandelde patiënt. Bootstrap-analyses toonden aan dat 
de kans dat SCS kosteneffectief zou zijn, varieerde van 0% -46% met drempelwaarden 
voor bereidheid om te betalen, variërend van respectievelijk € 20.000 - € 80.000 voor een 
QALY. Hoewel SCS aanzienlijk effectiever was in vergelijking met BMT, resulteerde de 
aanzienlijke initiële investering die vereist is, dat SCS op korte termijn niet kosteneffectief 
is. Resultaten van de kosteneffectiviteit waren gevoelig voor de onevenwichtigheden in 
de basislijn tussen de groepen en de afschrijvingstermijn van het SCS-materiaal. Hoewel 
secundaire analyse met eenvoudige lineaire extrapolatie erop wees dat SCS waarschijnlijk 
op lange termijn kosteneffectief wordt, is een formeel beslissingsanalysemodel nodig om 
dit te onderbouwen.




