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Sacral neuromodulation (SNM) is an accepted treatment option for patients
with idiopathic overactive bladder syndrome (I-OAB) or non-obstructive
urinary retention and who are refractory to conservative treatment. Since
FDA approval in 1997, an increasing number of patients have been treated
with SNM. Chapter 1 provides an overview of the evidence behind SNM,
based on the available clinical evidence concerning the efficacy and safety.
Clinical studies have demonstrated its positive effect for the treatment of IOAB and non-obstructive urinary retention. The long-term success rate
varies between 56 and 71% depending on the underlying bladder
dysfunction.
Patients considered eligible for SNM therapy are selected based on their
response to a test period of SNM with an external neurostimulator.
Currently two different methods are used to screen patients for their
response to SNM: the Percutaneous Nerve Evaluation test (PNE) which uses
a standard electrical wire electrode, and the first stage tined-lead placement
test (FSTLP) which uses a special electrode with small anchors to reduce the
risk of lead migration. In Chapter 2 a study is described in which the
response rate of the FSTLP test to determine eligibility for SNM therapy was
compared with PNE. In this single centre study patients with refractory IOAB or non-obstructive urinary retention, were screened with both PNE and
FSTLP. Patients were followed prospectively and their response rate based
on a bladder diary after PNE was compared to that after FSTLP. More than
50% improvement in at least two relevant urinary symptoms was considered
a positive response. One hundred patients were included (82 female, 69 IOAB). The mean age was 55 years (SD 13). The positive response rate on PNE
was 47%. FSTLP showed a 69% positive response rate, which was negatively
related to age. The 22% gain in positive response was statistically significant
(p<0.001) and positively associated with female gender and younger age.
Logistic regression analyses of the PNE results found no predictors for
positive response. However, the same analysis for the FSTLP showed a
negative effect of age. All 69 patients with a positive response to FSTLP
received SNM treatment. Failure rate after an average of 2 years was 2.9%.
This study suggests that FSTLP may be a more sensitive screening method
than PNE to identify patients eligible for SNM therapy, warranting
randomised trials.
The implantable neurostimulator of SNM therapy can have a variety of
settings. The waveform that the stimulator produces is a square wave pulse.
The pulse-rate can be set between 2.1 and 130 Hz and the pulse-width
between 60 and 450 µs. Furthermore, the amplitude can be changed from
0.05 to 10.55 V. Chapter 3 describes a pilot study that evaluates the impact
of pulse rate changes (5.2Hz–10Hz–21Hz–40Hz) in patients with suboptimal
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response to SNM therapy on clinical outcome, the sensory responses and
SNM-related pain symptoms. Fifty patients were included of which 40 (80%)
were female. Mean age was 55.5 years (SD 12.3). Forty-one patients (82%)
had I-OAB and 9 (18%) had chronic non-obstructive urinary retention. In this
study no significant difference was found regarding clinical outcome (voiding
diary and questionnaire) or the occurrence of SNM-related pain between
the different pulse rates. On a group level, none of the four pulse rates in
this study appears to have a significantly different effect on clinical outcome
or SNM-related pain. However, a tailor-made approach for optimising
treatment efficacy by changing the pulse rate appears to be useful. On
individual basis, patients appear to benefit from changing the pulse rate for
both treatment efficacy or stimulation related pain.
In 2002, a new technique was introduced, which enabled percutaneous
placement of a self-anchoring tined silicone lead also known as the tined
lead procedure (TLP). This lead can be easily placed in the third sacral
foramen under radiologic guidance. Short-term studies showed a decrease
in the number of adverse events and the occurrence of lead migration with
TLP. Chapter 4 describes a single centre study that assessed the long-term
efficacy and adverse events of SNM with TLP. In this study 64 patients who
received an implantable neurostimulator between 2002 and 2005 using the
TLP technique were included. Mean follow-up was 53 months (range 35 to
77). Five patients died of causes unrelated to SNM and they were not
included in the analysis. The implantable neurostimulator was removed in 7
patients. Furthermore, 3 patients stopped using the neurostimulator.
Voiding diary analysis showed that 38 of 59 patients (64%) were successfully
treated. There were 21 patients (33%) who underwent a surgical revision
due to an adverse event and 1 (1.6%) who underwent lead revision because
of suspected lead migration. This study shows that in the long-term SNM
therapy with the TLP technique is a safe and effective treatment for patients
with I-OAB or non-obstructive urinary retention. Furthermore, TLP appears
to reduce the occurrence of lead migration but does not increase the longterm success rate compared to data based on non-TLP technique. Patients
who show more than 90% improvement during test stimulation appear to
have a greater chance of long-term success than those with 50%-90%
improvement.
Most studies on SNM focus on clinical efficacy or on technique
improvement. Impact on quality of life has been described, however, to a
lesser extent and mostly evaluated with non-OAB or non-obstructive urinary
retention-specific questionnaires. Because functional bladder disorders have
a negative impact on the quality of life, evaluating patient satisfaction is also
important as it may give an overall view on how the patients experience
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their treatment on a daily basis. In Chapter 5 a study is described that
evaluates the long-term satisfaction of patients with SNM therapy and their
daily experiences with the treatment. All patients who received SNM
therapy between 1990 and 2007 at our centre and who still have the
implant received a postal questionnaire regarding their satisfaction and their
experiences with the system. In total 275 questionnaires were sent, with a
response rate of 75% (207). The population consisted of 83% females. Out of
the total group 55% were being treated for I-OAB, 24% for non-obstructive
urinary retention, 20% for a combination of I-OAB and retention and 1% for
pelvic pain. Overall satisfaction with SNM was high (83%). Satisfaction was
significantly and positively related to the patients’ perceived effect, number
of pelvic floor co-morbidities, their view on yearly outpatient check-up and
experience with the use of the patient programmer. No direct relationship
was found with the patient’s age, sex, therapy duration, or type of complaint
for which SNM treatment was offered. Forty-eight percent of the patients
who had additional faecal problems before SNM treatment, experienced
relief of their faecal problems. Despite the high satisfaction rate, regularly
perceived pain or discomfort at the implant site was reported by 56% and
40% of the patients, respectively. In total 10 patients report having regular
pain at the implantation site. However 9 out of 10 also reported not
requiring further treatment for it. Patients’ perceived limitations and
concerns of SNM therapy were mostly related to MRI use, reimbursement
and pregnancy.
SNM and Botulinum toxin A (BTX) are two minimally invasive treatment
options for patients with I-OAB. Chapter 6 is an overview of SNM and BTX
treatment in the second-line management of adults with I-OAB, based on
the available clinical evidence concerning the efficacy and safety. This review
shows that both of these treatments have similar effectiveness rates and
have relatively small, treatable and non-permanent side effects. BTX
treatment has not yet been officially approved for urological disorders due
to lack of long-term effect and safety data and lack of consensus regarding
the proper dosage and the injection method. However, all BTX studies on
patients with I-OAB are promising and point in the direction of approval.
Until then, SNM is the only minimally invasive option approved for I-OAB
patients who are refractory to conservative treatment.
Besides clinical effectiveness, cost-effectiveness should also be considered
when making a choice between SNM and BTX. Chapter 7 provides a costeffectiveness study comparing either starting treatment with SNM or BTX in
patients with refractory I-OAB from a societal perspective. For this study
information on the clinical effectiveness of the two treatments and on the
course of the disease with the two treatments were based primarily on
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published literature and, when required, on expert opinion. All costs were
based on Dutch data from the year 2008. This study shows that starting with
SNM resulted in a higher Quality Adjusted Life Years (QALY) gain (0.23
difference after 5 years) and a higher cost (€6,428 difference) compared to
starting with BTX, assuming both treatments were performed under general
anaesthesia and for SNM treatment with FSTLP. The corresponding
incremental cost-effectiveness ratio was €27,991/QALY. The probability of
this ratio to be cost effective (e.g. under €40.000/QALY) is 88%. SNM starts
to be cost-effective after four years. However, SNM was not cost-effective in
some scenarios such as when BTX treatment was performed under local
anaesthesia or when PNE or bilateral testing was used for SNM.
Furthermore, sensitivity analysis shows that more information is necessary
to determine whether the cost-effectiveness conclusion still holds.
Especially, comparison studies of these two treatments options on long-term
effectiveness, complication rate and their effect on the QOL are needed.
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Sacrale neuromodulatie (SNM) is een geaccepteerde behandeloptie voor
patiënten met een idiopathisch overactieve blaassyndroom (I-OAB) of een
niet-obstructieve urineretentie, die refractair zijn ondanks conservatieve
behandeling. Sinds de FDA goedkeuring gaf in 1997, wordt een toenemend
aantal patiënten behandeld met SNM. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van
de wetenschappelijke onderbouwing van SNM, gebaseerd op de beschikbare
klinische data betreffende de effectiviteit en veiligheid tot 2009. Klinisch
onderzoek toonde een positief effect aan voor patiënten met I-OAB en nietobstructieve urineretentie. Het succespercentage op de lange termijn
varieert tussen 56 en 71%, afhankelijk van het onderliggend blaaslijden.
Patiënten die in aanmerking komen voor SNM, worden geselecteerd op
basis van hun reactie op SNM via een externe neurostimulator, gedurende
de testperiode. Momenteel worden er twee methodes gebruikt om
patiënten te selecteren voor het wel of niet positief reageren op SNM: de
Percutaneous Nerve Evaluation test (PNE, percutane zenuwstimulatie) die
een standaardelektrode gebruikt, en een First Stage Tined-Lead Placement
test (FSTLP) waarbij een speciale elektrode met kleine ankers gebruikt
wordt, die de kans op onbedoelde verplaatsing van de elektrode
verminderd, de zogenoemde elektrodemigratie. In hoofdstuk 2 wordt een
studie beschreven waarin de reactie op FSTLP wordt vergeleken met PNE,
om te bepalen welke van deze twee tests de respons op SNM het beste kon
voorspellen. In deze single-centre studie werden patiënten met refractair IOAB of niet-obstructieve urineretentie gescreend door middel van beide
methodes. Patiënten werden prospectief gevolgd en het effect op PNE,
gebaseerd op plasdagboeken, werd vergeleken met dat van FSTLP. Meer dan
50% verbetering van tenminste twee relevante symptomen werd
beschouwd als een positieve reactie. Honderd patiënten werden
geïncludeerd (82 vrouwen, 69 I-OAB). De gemiddelde leeftijd was 55 jaar (SD
13). Het percentage met een positieve reactie op PNE was 47%. Bij FSTLP
was dit 69%. De toename van de positieve reactie van 22% was statistisch
significant (p<0.001) en positief geassocieerd met vrouwelijk geslacht en
jongere leeftijd. Bij logistische regressieanalyse op PNE werden geen
voorspellende waarden voor een positieve reactie gevonden. Dezelfde
analyse liet zien dat hogere leeftijd een negatief effect had op het
succespercentage van FSTLP. Alle 69 patiënten met een positieve reactie op
FSTLP ontvingen SNMtherapie. Na een gemiddelde periode van 2 jaar
hadden 2,9% van de patiënten geen reactie meer op SNM. Deze studie
suggereert dat FSTLP een sensitievere screeningsmethode is voor de
identificatie van patiënten die in aanmerking komen voor SNM therapie dan
PNE. Verder gerandomiseerd onderzoek is echter noodzakelijk.
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Er zijn verschillende instellingen mogelijk bij de implanteerbare
neurostimulator. De door de stimulator geproduceerde impuls is een
blokgolf. De pulsfrequentie kan variëren tussen 2.1 en 130 Hz en de
pulsbreedte varieert tussen 60 en 450 µs. Verder kan de amplitude ingesteld
worden tussen 0,05 en 10,55V. Hoofdstuk 3 beschrijft een pilotstudie bij
patiënten met suboptimale reactie op SNM therapie, waarin de gevolgen
van frequentieverandering (5.2Hz–10Hz–21Hz–40Hz) worden onderzocht op
het klinisch effect, de sensorische reactie en SNM gerelateerde pijnklachten.
Vijftig patiënten werden geïncludeerd waarvan 40 (80%) vrouwen. De
gemiddelde leeftijd was 55,5 jaar (SD 12.3). Eenenveertig patiënten (82%)
hadden I-OAB en 9 (18%) hadden last van chronische niet-obstructieve
urineretentie. In dit onderzoek werden geen significante verschillen
gevonden met betrekking tot de klinische effectiviteit (plasdagboek en
vragenlijst) of tot de ontwikkeling van SNM gerelateerde pijn tussen de
verschillende frequenties. Op groepsniveau toonde geen van de vier
frequenties significant verschil met betrekking tot klinische reactie of SNM
gerelateerde pijn. Desalniettemin zou, door de verandering van de
frequentie, een individueel aangepaste benadering voor het optimaliseren
van de effectiviteit overwogen kunnen worden. Op individueel niveau lijken
patiënten namelijk wel voordelen te hebben met betrekking tot de
effectiviteit en SNM gerelateerde pijn door de frequentie te veranderen.
In 2002 werd een nieuwe techniek geïntroduceerd, die de percutane
plaatsing van een elektrode met zelfverankerende siliconenhaken, genaamd
tined lead procedure (TLP), mogelijk maakte. Deze elektrode kan onder
radiologische begeleiding gemakkelijk in het derde sacrale foramen worden
geplaatst. Kortetermijnstudies met TLP lieten een vermindering zien van het
aantal elektrodemigraties en ongewenste complicaties. Hoofdstuk 4
beschrijft een single-centre studie die de lange termijneffecten en
complicaties van SNM met TLP onderzoekt. Vierenzestig patiënten die
tussen 2002-2005 een implanteerbare neurostimulator door middel van TLP
techniek ontvingen, werden geïncludeerd. De gemiddelde follow-up was 53
maanden (range 35-77). Vijf patiënten overleden aan niet-SNM gerelateerde
oorzaken, zij werden niet in de analyse geïncludeerd. Bij 7 patiënten werden
de implanteerbare neurostimulatoren verwijderd en 3 patiënten stopten de
behandeling op eigen initiatief. Plasdagboekanalyse liet bij 38 van de 59
patiënten (64%) een succesvolle behandeling zien. 21 patiënten (33%)
ondergingen chirurgische revisie wegens complicaties en bij één patiënt
(1.6%) wegens verdenking op elektrodemigratie. Dit onderzoek laat zien dat
op de lange termijn SNM therapie met de TLP techniek voor patiënten met IOAB of niet-obstructieve urineretentie veilig en effectief is. Verder lijkt TLP
het aantal elektrodemigraties te reduceren. Vergeleken echter met studies
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die geen TLP techniek gebruikten, is er op de lange termijn geen verschil in
de effectiviteit van SNM te constateren. Daarnaast hadden patiënten die
gedurende de testperiode een verbetering van hun klachten van meer dan
90% in het plasdagboek vertoonden, een grotere kans op lange termijn
succes vergeleken met patiënten die 50 tot 90% verbetering lieten zien
De meeste studies over SNM bespreken de klinische effectiviteit of stellen
technische verbeteringen voor. De invloed op de kwaliteit van leven wordt
eveneens beschreven maar in mindere mate en vaak met niet–specifieke
vragenlijsten voor OAB of niet-obstructieve urineretentie. Omdat
functionele blaasaandoeningen een negatieve invloed hebben op de
levenskwaliteit, is het evalueren van de patiënttevredenheid belangrijk. Het
geeft inzicht in de dagelijks ervaringen van de patiënt gedurende de
therapie. In hoofdstuk 5 worden zowel de lange termijn tevredenheid van
patiënten gedurende SNM therapie als hun dagelijkse ervaringen
beschreven. Alle patiënten die binnen onze afdeling tussen 1990 en 2007
SNM therapie ondergingen en nog steeds een implantaat hebben, ontvingen
een vragenlijst per post betreffende hun tevredenheid en ervaringen met
SNM. In totaal werden 275 vragenlijsten verstuurd. De respons was hoog,
aangezien 207 (75%) van de patiënten de vragenlijst retourneerden. 83%
van de respondenten waren vrouwen, 55% werden behandeld voor I-OAB,
24% voor niet-obstructieve urineretentie, 20% voor een combinatie van IOAB en retentie en 1% voor bekkenpijn. De algemene tevredenheid met
SNM was hoog (83%). Tevredenheid was significant en positief gecorreleerd
met het effect dat de patiënt had ervaren, het aantal
bekkenbodemproblemen of aandoeningen van de bekkenbodem, hun
instelling ten opzichte van de policontrolebezoeken, en hun ervaring met het
gebruik van de afstandsbediening. Er werd geen directe relatie gevonden
met de leeftijd of het geslacht van de patiënt, met het aantal jaren van
behandeling, of met het type klachten waarvoor SNM geïndiceerd werd. Van
de patiënten die bijkomende fecale problemen hadden vóór SNM, had 48%
ook verbetering van deze klachten ervaren. Ondanks hoge
tevredenheidspercentages gaven 56% van de patiënten regelmatig pijn en
40% ongemak aan op de plaats van het implantaat. Negen van de tien
patiënten die regelmatig pijn hadden, gaven aan geen behoefte aan
pijnbehandeling te hebben. De meest voorkomende reden voor bezorgdheid
en beperkingen door SNM waren gerelateerd aan MRI-gebruik, vergoeding
en zwangerschap.
SNM en Botulinum toxine A (BTX) therapie zijn twee minimaal invasieve
behandelingsopties voor patiënten met I-OAB. Hoofdstuk 6 geeft een
overzicht van de tweede lijnsbehandeling voor volwassenen met I-OAB,
waarvoor gegevens werden gebruikt die evidence based zijn met betrekking
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tot effectiviteit en veiligheid. Dit overzicht laat zien dat beide
behandelingsmethoden een gelijkwaardige effectiviteit hebben en gepaard
gaan met relatief milde bijwerkingen die goed behandelbaar en niet blijvend
zijn. BTX therapie is tot nu toe nog niet officieel erkend omdat de lange
termijn effecten en de veiligheid niet voldoende onderzocht zijn. Bovendien
heerst er geen consensus over de juiste dosering en toedieningmethode.
Toch zijn alle studies omtrent BTX bij patiënten met I-OAB veelbelovend en
vormen een goede basis voor officiële registratie. Zolang er nog geen
officiële registratie is voor BTX therapie, blijft behandeling met SNM de
enige erkende minimaal invasieve behandelmethode zijn voor patiënten met
I-OAB patiënten, die therapieresistent zijn voor conservatieve
behandelingen.
Naast het klinisch effect speelt ook de kosteneffectiviteit een rol bij de
beslissing tussen SNM
en BTX.
Hoofdstuk 7
laat
een
kosteneffectiviteitsstudie zien waarin het starten met SNM- of BTX therapie
bij patiënten met refractair I-OAB wordt vergeleken vanuit een
maatschappelijk perspectief. Voor dit onderzoek werd de informatie over de
klinische effectiviteit van de twee behandelmethoden en over het
ziekteverloop primair gebaseerd op gepubliceerde literatuur en tevens, voor
zover noodzakelijk, op meningen van experts. Alle kosten zijn gebaseerd op
gegevens uit Nederland voor het jaar 2008. Deze studie laat zien dat het
starten met SNM resulteert in hogere Quality Adjusted Life Years (QALY)
winst (0,23 verschil na 5 jaar) en hogere kosten (€ 6.428,- verschil na 5 jaar)
vergeleken met het starten met BTX, ervan uitgaande dat bij beide
behandelingen algehele narcose werd toegepast en dat bij SNM de FSTLP
techniek
werd
gebruikt.
Het
corresponderende
incrementele
kosteneffectiviteitsratio bedroeg € 27.991/QALY. De kans dat deze ratio
kosteneffectief is (oftewel lager dan € 40.000/QALY) is 88%. SNM begint
kosteneffectief te worden na vier jaar. SNM was niet kosteneffectief onder
bepaalde omstandigheden zoals bij toediening van BTX onder lokale
anesthesie, bij gebruik van PNE of bij de bilaterale test voor SNM. Verdere
sensitiviteitsanalyse maakt duidelijk dat meer informatie nodig zal zijn om
een definitieve uitspraak te doen over de betrouwbaarheid van de
conclusies betreffende de kosteneffectiviteit in deze studie. Met name
vergelijkende studies van deze twee behandelvormen met betrekking tot
lange termijn effecten, complicatiepercentages en hun effecten op kwaliteit
van leven zijn noodzakelijk.

