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IV Trombolyse beperkingen 

IV trombolyse < 4,5 hr 

 - rekanalisatie bij 1/3 van de patiënten 

 - 10% (extra) klinisch goed herstel 

 

 Contra indicaties voor IV trombolyse 

 

 Proximale occlusie, slechtere rekanalisatie, slechter 

herstel 

 

 Complicaties: bloedingen en allergie  
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Katheter techniek – Hype? 

 2005 - 2012: Veel studies met verschillende katheters 

• Effectief in bloedvaten open maken 

• Registratie in VS 

• Vergoeding in VS 

• Op grote schaal in VS gebruikt! 

 

 2013 Klinische studies (3X NEJM): geen beter herstel??!! 

 

 Verklaring: o.a. oudere devices (moeilijk hanteerbaar), te 

laat, onjuiste patiënt selectie (geen afsluiting?!), etc. 

 

5 



Werking stent retriever 



Bloedstolsel in stent 



Hope… 



 

New York Times 



Conclusie Mr Clean 

 Intra-arteriële behandeling van patiënten met een acuut 
herseninfarct veroorzaakt door een afsluiting in de anterieure 
intracraniële circulatie, waarbij behandeling begint binnen 6 uur 
na het begin van de verschijnselen, is veilig en klinisch effectief 

 
 
 

 Kans op goed herstel van minder dan 1 op 5 naar 1 op 3  
(14% toename!) 
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Here to stay! 

11 



Effect op goede uitkomst na 3 maanden 
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Voorlopige toelating tot 1 jan. 2017 – ondanks geen vergoeding, toch veel centra gestart… 



Contact NZA en later ZIN 

 

• Tijdens Mr Clean trial voorlopige toelating basisverzekering gevraagd: 

– Facilitering participatie ziekenhuizen aan de trial 

– Facilitering mogelijke implementatie indien positieve trial 

 

 

• Voorlopige toelating 2013 verkregen onder voorwaarden: 

– Alleen vergoeding voor Mr Clean centra 

– Uitbreiding trial met studie naar lange termijn effecten en kosten - 
ZONMW 

– Opstellen kwaliteits- (en volume) criteria – verenigingen 

– Looptijd tot 2017, met daarbij voortdurende registratie verplichting  

 



UMC Nijmegen 

HAGA Den Haag UMC Utrecht 

AMC Amsterdam St. Lucas Andreas 

 

Rijnstate Arnhem 

Active intervention center in 

MR CLEAN 

St. Antonius Nieuwegein 

Isala Klinieken Zwolle 

MUMC+ Maastricht 

Erasmus MC Rotterdam 

Reinier de Graaf Delft 

Atrium Heerlen 

Not active in MR CLEAN trial 

Randomizing center in MR 

CLEAN 

St. Elisabeth Tilburg 

Intervention in close collaboration 

with other centers in MR CLEAN 

MC Haaglanden Den Haag 

MST Enschede VUmc Amsterdam 

 

Catharina Eindhoven 

UMC Groningen 

LUMC Leiden 



NEJM, April 2017 



	

Primaire uitkomst 

acOR: 1.68,  
95% CI: 1.15 to 2.45* 

acOR:1.67,  
95% CI:1.21 to 2.30    

*Geschat met een ordinale regressie analyse, gecorrigeerd voor belangrijke prognostische 
factoren 

 

90 dagen 

2 jaar   
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2 jaar klinische follow-up – concluderend… 

 Het positieve effect van IAT op de functionele uitkomst na 3 maanden is na 2 

jaar nog onverminderd aanwezig 

 

 Groter verschil in mortaliteit op 2 jaar in het voordeel van de behandeling 

(echter niet statistisch significant) 

 

 Laag aantal nieuwe vasculaire events, (incl. nieuwe herseninfarcten) 

 

 

Conclusie: het effect van IAT op de functionele uitkomst is duurzaam 
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Kosten - effectiviteit 

Mean societal costs IAT:   € 91,902 (96% CI 82,797 to 101,947) 

Mean societal costs usual care:  € 104,135 (96% CI 94,819 to 113,018) 

 

Difference IAT <> usual care:  minus € 12,234 (96% CI  minus 27,960 to 3,964) 
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Budget impact analysis 



Conclusie Zorginstituut (brief eind 2016)  

• IAT is doelmatig en kosteneffectief  verzekerde zorg 

• Criteria NVvR en NVN opgesteld: > 50 IAT / jaar / centrum – 20 interventie centra 

 

• MAAR advies ZIN / overgenomen door VWS:  

• Optimaal: 10-12 centra, volume >100/jaar 

• Kwaliteitsafspraken onvoldoende aangaande organisatie regionale 

beroertezorg 

• Huidige situatie bevriezen, dus alleen vergoeding in Mr Clean Centra 

• met aandacht voor ‘witte vlekken’ 

 

• Indien binnen 6 mnd. geen goede regionale afspraken via beroepsgroep: actie 

VWS 

•  ‘WBMV reeds in voorbereiding’ 

 



Brief ZIN juni 2017 aan VWS: regierol ZIN -- ROAZ 

‘Het Zorginstituut zal de ROAZ regio’s (regionaal overleg acute zorgketen) opdragen om op regionaal 

niveau weloverwogen en doelmatige afspraken te maken. Omdat veranderingen in het aanbod er toe 

kunnen leiden dat andere centra niet meer aan de gewenste kwaliteitsnormen zouden kunnen 

voldoen vinden de betrokken partijen ook bovenregionale afstemming nodig. Het landelijk netwerk 

acute zorg (LNAZ) zal daarom in oktober 2017 partijen en het Zorginstituut informeren over de 

ziekenhuizen die IAT willen aanbieden en de voortgang van de regionale plannen.’  

 

‘Wij adviseren u de regie over de implementatie van de regionale afspraken vooralsnog bij de 

betrokken veldpartijen te laten.’ 

 

‘Bij onvoldoende voortgang of een ondoelmatig hoog aantal ziekenhuizen dat IAT wil aanbieden 

zal het Zorginstituut u adviseren aanvullende maatregelen te nemen.’ 
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Effect van anesthesie 

Common adjusted odds ratio Non-GA vs Control = 2.13 (95%CI 1.46 – 3.11) 

Common adjusted odds ratio GA vs Control = 1.09 (95%CI 0.69 – 1.71) 

      P = 0.013   
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Time is Brain! 
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Moderne neuroloog op gympen… 



Nieuw onderzoek! 

Group of several 
‘thrombectomy companies’ – 
unrestricted grants  
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Randomized clinical trials 

Uitbreiding indicaties 

MR ASAP:  glyceryl trinitrate ultra early in acute stroke 

MR CLEAN LATE:  thrombectomy in 6-12 hour window in AIS 

MR CLEAN ICH:  endoscopy-guided surgery, dexamethasone, both 

 

Verbeteren interventies 

MR CLEAN MED:  peri-procedural unfractionated heparin, ASA or both MR CLEAN 

NO IV:  thrombectomy immediately versus post-tPA 
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Nieuwe studie… 

 Prof. dr. Y.B.W.E.M. Roos 

 Prof. dr. C.B. Majoie 



Effect van IAT zonder IVT op uitkomst 

MR CLEAN (55) 
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All (187) 

 0       1        2        3        4        5        6    ….   9 

OR 95% CI 
 
2.3 (0.5 to 9.7) 
 
3.4 (1.3 to 8.9) 
 
2.1 (0.7 to 6.7) 
 
2.6 (1.4 to 5.1) 
 
 



Doelstelling Mr Clean NOIV 

 Vaststellen of bij een herseninfarct in de voorste circulatie 

directe intra-arteriële behandeling (IAT) effectiever is dan 

IAT voorafgegaan door IV-trombolyse. 

 

 

Start inclusie december 2017! 





Dank u! 
Vragen? 

y.b.roos@amc.uva.nl 


