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REAL LIFE RESULTATEN VAN TIBIALIS STIMULATIE BIJ DE 
BEHANDELING VAN OAB

In hoofdstuk 2 hebben we de real life resultaten beschreven van percutane 
tibialis zenuwstimulatie (PTNS) in een niet-studiepopulatie. In totaal hebben we 
402 patiënten geïncludeerd. De indicatie voor het starten van PTNS voor deze 
patiënten was meestal overactieve blaas klachten (OAB) met incontinentie of OAB 
zonder incontinentie. Patiënten die stopten tijdens PTNS-onderhoudsbehandeling, 
kozen meestal voor Botox (14%) of Mirabegron (10%) als volgende behandeling bij 
OAB, of geen verdere behandeling (57%). Onze real life data lieten vergelijkbare 
percentages van succes zien bij de behandeling van OAB door PTNS in vergelijking 
met eerder gepubliceerde gegevens in onderzoekspopulaties. Dit onderzoek met 
een follow-up van meer dan 10 jaar toonde aan dat PTNS ook op lange termijn 
succesvol is. Daarnaast constateerden we echter ook dat meer dan 40% van 
de patiënten stopten tijdens onderhoudsbehandeling vanwege niet-medische 
redenen. We concludeerden dat ondanks het feit dat PTNS op lange termijn is 
bewezen, er nog steeds behoefte is aan een meer op de patiënt afgestemde 
behandelmethode.

Vervolgens hebben we in hoofdstuk 3 de real life data ten aanzien van effectiviteit 
en patiëntervaringen van transcutane tibialis zenuwstimulatie (TTNS) in ons centrum 
beschreven. We includeerden alle patiënten die een positief effect hadden op 
PTNS en continueerden met TTNS in de thuissituatie. Patiënten werden achteraf 
gevraagd een vragenlijst in te vullen over tevredenheid, redenen om te stoppen 
en aanvullende dan wel volgende therapielijnen welke zij zijn gestart. 42 patiënten 
werden geïncludeerd voor deze studie, 81% van deze patiënten was vrouw. Bij de 
meeste patiënten (64%, n = 27) werd OAB met incontinentie gediagnosticeerd als 
reden voor starten van de behandeling. We vonden een mediane duur van de TTNS-
behandeling van 16 maanden (bereik 1-112 maanden), wat in overeenstemming 
was met eerder gepubliceerde literatuur in onderzoekspopulaties. De meeste 
patiënten stopten met de therapie vanwege verlies van effect of gaven de 
voorkeur aan een ander vorm van neuromodulatie. Qua tevredenheid vonden we 
ook tegenvallende resultaten. Patiënten beoordeelden hun TTNS-behandeling 
over het algemeen met een 5.6 (schaal 1-10). 
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Concluderend, hoewel veel publicaties een positief effect van TTNS laten zien 
met een korte follow-up termijn is TTNS op de lange termijn in de praktijk niet 
zo effectief als gehoopt. Dus de combinatie van lage tevredenheidscijfers met 
slechte resultaten op de lange termijn zorgt ervoor dat de wens voor betere 
behandelingsmodaliteiten en met name behandelingen op maat blijft bestaan.

IMPLANTEERBARE TIBIALIS STIMULATOREN IN DE 
BEHANDELING VAN OAB

Een van de pioniers op het gebied van patiëntgerichte behandeling van OAB 
door tibialis zenuwstimulatie was het Urgent-SQ-systeem. De eerste pilot met 
dit systeem werd al uitgevoerd tussen 2002 en 2004. Het Urgent-SQ-systeem 
bestaat uit een externe stimulator en een intern component. De externe stimulator 
is een elektromagnetische puls-generator en geeft radiofrequente transmissie. 
De interne component van de Urgent-SQ bestaat uit een elektromagnetische 
puls-ontvanger en een behuizing met twee draden met mono-polaire elektroden. 
Eerdere publicaties lieten een hoog veiligheids- en werkzaamheidsprofiel zien 
na 1 en 9 jaar follow-up. Het doel van de studie welke wordt beschreven in 
hoofdstuk 4, is om de follow-up op de lange termijn te evalueren (bruikbaarheid 
en veiligheid) van het Urgent-SQ-systeem, 18 jaar na de eerste implantatie. 
Tijdens dit onderzoek werden patiënten geïnterviewd door middel van een 
gestandaardiseerd telefonisch gesprek met een arts. We ontdekten dat alle vijf 
patiënten, welke in deze vervolgstudie waren opgenomen, het systeem niet meer 
gebruikten vanwege geen werkende externe stimulator (n = 2) of verlies van 
effect (n = 3). Patiënten welke gestopt waren omdat de externe stimulator niet 
meer werkte, waren tevreden met de behandeling en gebruikten deze vaak tot 
het defect. Na het stoppen van de therapie namen de klachten over aandrang 
/ aandrang-incontinentie bij alle patiënten weer toe (n = 5). De voordelen van 
thuisbehandeling voor OAB met een tibialis implantaat konden door deze studie 
niet worden bevestigd, maar zijn wel veelbelovend.
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Sinds enkele jaren is het gebied van tibialis stimulatie van belang geworden voor 
verschillende medische bedrijven met implantaten. In hoofdstuk 5 hebben we de 
meest veelbelovende tibialis implantaten nader bekeken. We evalueerden in dit 
review de technische aspecten en technieken van recent ontwikkelde implantaten. 
Alle verschillende behandelingsopties hebben voor- en nadelen op basis van 
het type operatie, energieoverdracht, impedantie, behandelingsinstellingen, 
migratierisico en bruikbaarheid voor de patiënt. Op basis van deze hierboven 
beschreven technische aspecten hebben we de volgende systemen beoordeeld: 
Stimrouter, GEKO, eCoin, Bluewind RENOVA en Stimguard. We concludeerden 
dat nieuwe ontwikkelingen zich richten op kleine, batterijloze apparaten die 
gemakkelijk te bedienen zijn en welke op de minst invasieve of niet-invasieve 
manieren kunnen worden geplaatst. Op basis van het door ons gestelde eisen 
aan het ideale patiëntgerichte tibialis implantaat, kunnen we concluderen dat het 
ideale implantaat nog niet is ontwikkeld, maar we zijn dichtbij.

Op basis van de voor- en nadelen zoals beschreven in hoofdstuk 5 kunnen we 
concluderen dat het Bluewind RENOVA-systeem momenteel het dichtst bij het 
meest ideale implantaat komt. Het RENOVA-systeem bestaat uit een draadloos 
implantaat met een tweetal electroden en een draadloze externe enkelband (niet-
implanteerbaar onderdeel). Het systeem zendt elektrische pulsen naar de tibialis 
zenuw. Na implantatie en een periode van wondgenezing wordt het apparaat 
geactiveerd en voert de patiënt thuis de behandeling uit met de externe oplaadbare 
enkelband (ECU). In hoofdstuk 6 rapporteerden we de driejarige veiligheids- en 
effectiviteitresultaten van de pilotstudie. Twintig patiënten stemden in om door te 
gaan met het driejarige vervolgonderzoek. De meeste patiënten leden opnieuw 
aan OAB met incontinentie (80%). De studieresultaten lieten aanhoudend 
therapeutisch voordeel zien bij de patiënten. Het algehele succespercentage van 
de behandeling was 75% 36 maanden na activering. Wat betreft veiligheid hebben 
we geen aanvullende explantaties en geen ernstige bijwerkingen vermeld. Er 
was geen nieuwe chirurgische ingreep nodig bij een van de patiënten. Met deze 
resultaten kunnen we concluderen dat het Bluewind Renova-systeem een goed 
veiligheids- en effectiviteitsprofiel op de langere termijn heeft.
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In hoofdstuk 7 hebben we de voordelen beschreven van een op de patiënt 
afgestemde OAB-behandeling met een tibialis implantaat. We beschreven geen 
statistische verschillen met betrekking tot systeemparameterinstellingen bij 
responders versus niet-responders op het 6 maanden eindpunt van de studie. Er 
was een statistisch significante toename van het gemiddelde behandelingsniveau 
in de responder-groep gedurende drie maanden follow-up in vergelijking met de 
activering, echter de klinisch relevante significantie hiervan is laag. Daarnaast 
hebben we beschreven dat er naast BMI geen andere voorspellende factoren 
zijn. Leeftijd, geslacht, BMI en eerdere behandelingen met PTNS werden 
beschouwd als voorspellende factoren. Echter alleen BMI werd als een negatieve 
voorspellingsfactor beschouwd. De conclusies die we hebben getrokken zijn: 
Het was niet mogelijk om op basis van dit onderzoek een specifiek responder-
model te ontwikkelen. Een van de belangrijkste factoren hierbij is de kleine 
steekproefomvang (n = 32).




