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TRIAGE VOOR BEHANDELING VAN KINDEREN MET SMA TYPE 2-3 MET NUSINERSEN 

Werkwijze indicatiecommissie 

  

Achtergrond 

Sinds mei 2017 worden kinderen met met SMA type 1 in het SMA expertisecentrum UMCU met 

Nusinersen behandeld. Vanaf januari 2018 kunnen ook patienten met type 2 en 3 de 

behandeling krijgen via een beschikbaarheidsregeling. (zie kamerbrief dd 11/12/2017). Dit is 

logistiek veeleisend omdat het om een complexe en intensieve behandeling gaat waarbij in de 

eerste twee maanden 4x maal een intrathecale injectie gegeven moet worden. Het SMA 

expertisecentrum UMCU heeft aangegeven 1-2 patiënten met dit type SMA per week te kunnen 

behandelen. Tot 1 mei 2018 zou het dan gaan om ongeveer 20 patiënten. Dit creëert een groot 

en onontkoombaar ethisch dilemma: het bepalen van de volgorde waarin patiënten aan de beurt 

komen. Gezien het belang voor de patiënten hecht het UMCU aan een uiterst zorgvuldige 

besluitvorming hierover. Om deze zorgvuldigheid vorm te geven is een indicatiecommissie in het 

leven geroepen. In dit document wordt de opdracht en de werkwijze van deze commissie 

beschreven. 

   

Opdracht van de indicatiecommissie 

De indicatiecommissie heeft als opdracht om een systeem voor toegang en triage vast te stellen. 

Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor het daadwerkelijk bepalen van de volgorde 

waarin patiënten met SMA type 2 en 3 toegang krijgen tot de behandeling met Nusinersen. Een 

goed systeem voor triage is rechtvaardig en transparant. Rechtvaardige verdeling gebeurt op 

basis van criteria die zowel relevant als houdbaar zijn. Concreet betekent dit dat het criterium 

een betekenisvol onderscheid maakt tussen patiënten en dat het controleerbaar is of – en in 

welke mate - aan een criterium is voldaan.  

 

Spanningsveld tussen snelle toegang en uitgebreide triage 

De indicatiecommissie heeft geconstateerd dat idealiter een uitgebreide screening van alle 

patiënten op medisch en psychosociaal gebied onderdeel is van het triagesysteem. Dan kan 

namelijk zoveel mogelijk informatie worden meegenomen waardoor het meeste recht wordt 

gedaan aan relevante verschillen tussen individuele patiënten. Zo’n screening is echter tijdrovend 

en als we hierop wachten, zou dat betekenen dat de behandeling van de eerste patiënt moet 

worden uitgesteld. Dit is niet in het belang van individuele patiënten en ook niet gunstig voor de 

hele groep. De commissie heeft daarom besloten de triage te beginnen aan de hand van de op 

dit moment beschikbare medisch-wetenschappelijke kennis en in de komende weken het 

systeem te verfijnen door de criteria uit te breiden waar nodig en mogelijk. In de onderhavige 

beschrijving van de werkwijze wordt dit proces toegelicht. 

 

Principes voor triage   

In de literatuur worden uiteenlopende principes genoemd voor een rechtvaardige verdeling van 

schaarse zorg. Er is geen consensus over principes, maar twee zijn de kern van de meeste 

triagesystemen: 

1. de patiënt die er het slechtste aan toe is, krijgt voorrang (egalitair principe)  

2. de patiënt die het meeste gunstige effect van de behandeling kan verwachten, krijgt voorrang 



2 
 

(totale gezondheidswinst principe) 

De indicatiecommissie gaat bij de triage uit van een gecombineerd egalitair-totaal 

gezondheidswinst model. Dat betekent dat de bovengenoemde principes de besluitvorming 

leiden, en dat de principes in combinatie gebruikt worden om de volgorde van patiënten te 

bepalen.  

 

De commissie zal in een case-by-case benadering bepalen welke volgorde het meeste recht doet 

aan beide principes.  

 

Van principes naar criteria voor triage bij Nusinersen 

Om concrete, toepasbare criteria te formuleren, moeten de principes voor triage vertaald worden 

naar de situatie van de behandeling van SMA patienten met Nusinersen. Hiervoor maken we 

gebruik van de huidige medisch-wetenschappelijke kennis over de behandeling.  

 

Het eerste principe betreft de ernst van de medische situatie van de patient. Voor het bepalen 

van de ernst gebruiken we het SMA classificatiesysteem met een kleine modificatie (d.w.z.: type 

2a en 2b, zie Wadman et al., JNNP 2017). We onderscheiden kinderen op basis van de leeftijd 

waarbij de klachten ontstonden (debuut) in combinatie met de hoogst behaalde motorische 

mijlpaal als volgt: 

  

Prioriteit SMA type  Debuutleeftijd Mijlpaal 

1 2a 6-12 maanden Zitten 

2 2b 12-18 maanden Zitten + staan 

3 3a 18-36 maanden Los lopen 

  

De eerst te behandelen groep betreft volgens het principe van voorrang voor de patiënt die er 

het slechtste aan toe is, kinderen met SMA type 2a die zich vlak voor of al in de periode van 

achteruitgang waarbij motorische functies (het vermogen om los te kunnen zitten) verloren 

dreigen te gaan. Er zijn vaak ook veel luchtweginfecties waarvoor langdurige ziekenhuisopname 

nodig is. Dit zijn kinderen tot ongeveer de leeftijd van 5 jaar. Daarna geeft dit principe prioriteit 

aan patiënten met type 2 en vervolgens type 3. Naast de behaalde mijlpalen en de debuutleeftijd 

speelt bij ernst ook de stabiliteit van de ziekte een rol. Een kind met type 2b dat snel achteruit 

gaat kan dan gezien worden als ernstiger ziek dan een kind met type 2a waarbij de ziekte stabiel 

is. De verwachte nadelige effecten van wachten op de ernst van de medische situatie van het 

kind, spelen dus ook een rol. 

 

Het tweede principe betreft het maximaal benutten van de positieve effecten van de behandeling. 

De effectiviteit van Nusinersen is aangetoond in twee gerandomiseerde fase 3 trials bij kinderen 

met SMA type 1 (ENDEAR) en 2-3 (CHERISH) onder de leeftijd van 13 jaar en een aantal 

observationele studies.  Nusinersen heeft een gunstig effect op de motorische ontwikkeling van 

deze groepen kinderen. De geneesmiddelen autoriteiten in de VS en Europa (FDA en EMA) 

hebben Nusinersen goedgekeurd voor behandeling van alle patiënten met SMA. Uit 

dierexperimenteel onderzoek en nadere analyse van de studies bij patiënten is bekend 

geworden dat er voor behandeling van SMA een zogenaamd window of opportunity bestaat: de 
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behandeling is effectief als die binnen een bepaald tijdsbestek wordt gegeven. Voor SMA type 2-

3 geldt waarschijnlijk dat de behandeling het beste effect geeft als er wordt gestart vóór een 

ziekteduur van 25 maanden. De prioriteit volgens het principe van het behalen van zoveel 

mogelijk gezondheidswinst wordt gegeven aan de patiënt met de grootste kans op verbetering. 

SMA is vrijwel zonder uitzondering een ziekte die voor de leeftijd van 3 jaar begint. Het window 

of opportunity wordt daarom waarschijnlijk vooral bepaald door de leeftijd van het kind met SMA 

en meer in het bijzonder de ziekteduur.  

 

 

Deze twee principes hebben geleid tot het voorrang geven aan kinderen met type 2a, 2b & 3 en 

waarbij het debuut van de ziekte het minst ver in het verleden ligt, gezien het meest gunstige 

window van eerste toediening binnen 25 maanden na het debuut.  Als op grond van deze 

criteria geen relevant onderscheid kan worden gemaakt tussen patiënten, dan kan de stabiliteit 

van de ziekte worden meegewogen. Kinderen die duidelijke achteruitgang vertonen gaan dan 

voor op kinderen waarbij de ziekte stabiel is.  

 

 

Hoe worden deze patiënten opgespoord? 

Daarvoor wordt allereerst gebruik gemaakt van de Nederlandse SMA database. Deze database 

bevat vrij gedetailleerde informatie van 300 patiënten. Daarnaast wordt een oproep gedaan via 

de patiëntenorganisatie Spierziekten Nederland en zijn alle kinderneurologen in Nederland op 

de hoogte gebracht van de huidige regeling. Eventuele andere mogelijkheden om patiënten op 

te sporen die in aanmerking komen voor behandeling zullen tevens worden benut.  

 

Hoe worden de criteria toegepast bij selectie van patiënten uit de database(s)?  

Allereerst wordt in de database geselecteerd op deze 3 types (2a, 2b & 3). Vervolgens 

ondergaan deze kinderen een medische screening. Na deze initiële screening worden de 

gescreende casussen tweewekelijks voorgelegd aan de indicatiecommissie.  

 

Medische screening op geschiktheid voor de behandeling 

Voor aanvang van de behandeling is het nodig een screening uit te voeren op basis waarvan de 

indicatiecommissie een besluit kan nemen over de prioritering in de zorg. Deze screening vindt 

plaats door de (kinder)neurologen. De (kinder)neuroloog gebruikt hiervoor het triageformulier 

(zie bijlage). Er is voorlopig besloten om de screening los te koppelen van de uitgebreide 

assessment (door fysiotherapeut en maatschappelijk werk) om geen vertraging in het 

triageproces op te lopen.  In afwachting van uitgebreide screening, kunnen bekende gegevens 

over de medische en psychosociale situatie van de patiënt niet genegeerd worden en indien 

nodig worden deze meegenomen in de prioriteitenstelling.  

Daarnaast moet de uitgangssituatie van de patiënt nauwkeurig bepaald worden. Dit is essentieel 

om te bepalen of de intensieve behandeling medisch verantwoord is en om het effect te meten. 

Dit betreft een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek en een gesprek met een 

maatschappelijk werker zodat ouders goed op de hoogte zijn voor voor- en nadelen en het 

starten van de Nusinersen een gedeelde beslissing is. De volgorde van medische screening van 

patiënten is in lijn gebracht met bovenstaand triage proces.  
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Aanpassing van dit document 

Dit document is leidend voor de triage van de eerste groep patiënten. Het is geen statisch stuk, 

en voortschrijdend inzicht over de relevantie en houdbaarheid van de triagecriteria kan leiden 

tot aanpassing of verfijning van het triagesysteem.   

 

 

Utrecht, 11 januari 2018 


