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saMenVaTTInG

Naar schatting bestaan er 5,000 tot 8,000 zeldzame ziekten, en zijn tussen de 27 en 36 
miljoen mensen in de EU aangedaan. De behandelingsmogelijkheden voor veel zeldzame 
ziekten zijn gering. Er bestaan verschillende regulatoire prikkels op zowel Europees als 
nationaal niveau om de ontwikkeling van behandelingen voor patiënten met een zeldzame 
ziekte te stimuleren en faciliteren, maar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze 
behandelingsmogelijkheden kan beperkt zijn door een gebrek aan bewijs van hoge kwaliteit 
voor de werkzaamheid en veiligheid van de behandeling. De onderzoeksopzet die de gouden 
standaard vormt om dit type bewijs te vergaren is de parallelle groep, gerandomiseerde, 
gecontroleerde trial (randomised controlled trial; RCT), maar dit type onderzoek vergt gewoonlijk 
grote aantallen patiënten. Dit kenmerk beperkt de bruikbaarheid van dit type onderzoek voor 
zeldzame aandoeningen, waar het geringe aantal patiënten en geografische en logistieke 
barrières het moeilijk maken om dit soort onderzoek op te zetten.

Een n=1-trial is een dubbelblinde, gerandomiseerde, gecontroleerde, multipele crossover 
studie in een individuele patiënt. N=1-trials hebben dus sommige van de kenmerken van 
de parallelle group RCT, behalve dat de eenheid van randomisatie niet de patiënt over de 
behandelingen, maar de behandelvolgorde in de tijd is. Vanwege deze crossovers zijn n=1-
trials geschikt om de werkzaamheid te testen van symptomatische behandelingen met een 
korte onset en offset van de biologische werking, voor relatief stabiele aandoeningen. N=1-
trials kunnen gebruikt worden om de werkzaamheid van een behandeling in één individuele 
patiënt te testen, maar wanneer verschillende n=1-trials volgens hetzelfde protocol uitgevoerd 
worden, dan kunnen de resultaten van deze trials ook samengenomen worden om het 
populatie-effect te bepalen. Omdat iedere patiënt gedurende meerdere cycli data bijdraagt 
en als zijn of haar eigen controle dient, is de omvang van de studiepopulatie die nodig is 
om populatie-effectmaten te kunnen schatten vaak veel kleiner dan met een parallelle 
groep RCT. N=1-trials kunnen daarom bij uitstek geschikt zijn om onderzoek te doen in kleine 
patiëntenpopulaties.

Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en acceptatie van 
n=1-trials bij patiënten met een zeldzame aandoening, clinici, de gezondheidsautoriteiten 
op het gebied van markttoelating en vergoeding van medische behandelingen, en andere 
belanghebbenden. De doelstelling van dit proefschrift is dan ook om te onderzoeken in 
hoeverre verschillende belanghebbenden vinden dat n=1-trials voor patiënten met een 
zeldzame aandoening haalbaar, klinisch nuttig en acceptabel zijn.

Deel I van dit proefschrift richt zich op de onderzoeksvraag of n=1-trials een rol kunnen 
spelen in het verwerven van bewijs voor de werkzaamheid van een behandeling in één 
enkele patiënt met een zeldzame aandoening.
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Hoofdstuk 2 presenteert de resultaten van een studie van een patiënt met een ongewone 
presentatie van de zeldzame aandoening hereditary neuropathy with liability to pressure palsies 

(HNPP), die goed reageerde op behandeling met intraveneus immuunglobuline (IVIg). De 
bevestiging van haar diagnose middels genetisch onderzoek deed twijfelen of het gepast was 
om de behandeling op lange termijn voort te zetten, aangezien IVIg hoge productiekosten 
heeft en maar beperkt beschikbaar is. Een n=1-trial liet echter duidelijk zien dat deze patiënt 
baat had bij de behandeling met IVIg. Deze studie laat ook zien dat het haalbaar is om een 
n=1-trial voor een enkele patiënt met een zeldzame aandoening op te zetten in de reguliere 
klinische praktijk.

Deel II van dit proefschrift is een hypothetische verkenning van de vraag of resultaten van 
(series van) n=1-trials acceptabel zijn voor de gezondheidsautoriteiten die betrokken zijn bij 
markttoelating en vergoeding van medische behandelingen.

Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van een multidisciplinaire bijeenkomst van 
belanghebbenden, met 21 afgevaardigden van vier groepen belanghebbenden: de 
farmaceutische industrie, de gezondheidsautoriteiten, klinische en academische onderzoekers, 
en patiënten en consumenten. Kwalitatieve analyse van deze bijeenkomst laat de belangrijke 
rol zien van de gezondheidsautoriteiten: de farmaceutische industrie gaf aan dat het nodig 
was om duidelijkheid te verschaffen over de toelaatbaarheid van bewijs verkregen met n=1-
trials voor regulatoire doeleinden. Clinici vroegen om regulatoire prikkels, als tegenwicht voor 
de noodzakelijke tijdsinvestering om n=1-trials voor zeldzame aandoeningen uit te voeren 
in de klinische praktijk. De afgevaardigden van de gezondheidsautoriteiten benadrukten het 
belang van het verkrijgen van populatie-effectmaten voor regulatoire doeleinden, en waren 
bezorgd over heterogeniteit van de behandeleffecten en het vaststellen van de veiligheid van 
een behandeling. Deze bevindingen hebben bijgedragen aan het vormgeven van de overige 
studies in dit proefschrift.

In Deel III van dit proefschrift worden de resultaten van een tweede klinische studie 
gepresenteerd. Naar aanleiding van de resultaten van de bijeenkomst van belanghebbenden 
hebben we een pilot implementatie van een serie n=1-trials ontworpen en uitgevoerd, om vast 
te stellen of de resultaten daarvan gebruikt kunnen worden om het populatiebehandeleffect 
te schatten in een groep patiënten met een zeldzame aandoening. We hebben het onderwerp 
van deze studie gekozen na raadpleging van patiënten met zeldzame neuromusculaire 
aandoeningen (via hun patiëntenorganisatie) en neuromusculaire specialisten (via het 
Nederlands Interuniversitair Steunpunt Neuromusculair Onderzoek). Zij werden gevraagd 
naar medicijnen waarvoor vergoedingsproblemen bestonden. We hebben hun antwoorden 
vergeleken en naast de criteria gelegd voor n=1-trials zoals die boven beschreven zijn. Uit de 
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zo verkregen geschikte combinaties van medicijn en aandoening hebben we efedrine voor 
myasthenia gravis gekozen als ons tweede studieonderwerp.

Myasthenia gravis is een zeldzame aandoening van de neuromusculaire overgang. Het 
wordt in eerste instantie veelal behandeld met acetylcholinesteraseremmers. Patiënten die 
niet voldoende op deze therapie reageren kunnen behandeld worden met corticosteroïden 
of andere immuunsuppressieve medicatie, maar die kunnen ernstige bijwerkingen hebben. 
Klinische observaties duiden erop dat sommige patiënten die niet voldoende reageren 
op enkel acetylcholinesteraseremmers baat zouden kunnen hebben met aanvullende 
behandeling met efedrine. Dit is echter een off-label behandeling in Nederland en vergoeding 
van deze behandeling is daarom niet gegarandeerd. We hebben in kaart gebracht wat er al 
bekend was in de medische literatuur over efedrine voor myasthenia gravis, en hebben een 
onderzoeksprotocol ontworpen om de werkzaamheid van efedrine voor myasthenia gravis te 
onderzoeken middels n=1-trials.

Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een Cochrane systematische review van efedrine 
voor de behandeling van myasthenia gravis, neonatale myasthenia, en de congenitale 
myasthene syndromen. Deze review laat zien dat er, ondanks het gebruik van efedrine ter 
behandeling van de symptomen van myasthenia gravis in de medische praktijk, geen bewijs 
van hoge kwaliteit uit RCTs of quasi-RCTs bestaat om dit gebruik te ondersteunen. Het enige 
bewijs dat efedrine mogelijk een gunstig effect heeft komt van vijf patiëntencasus die in de 
medische literatuur gerapporteerd zijn.

Hoofdstuk 5 beschrijft het onderzoeksprotocol dat we vervolgens ontworpen hebben, met 
inbreng van de gezondheidsautoriteiten (zie ook Hoofdstuk 8), om het effect van aanvullende 
behandeling met efedrine voor myasthenia gravis vast te stellen. De studie bestond uit een 
kleine serie dubbelblinde, placebogecontroleerde, blok-gerandomiseerde n=1-trials, gevolgd 
door een optionele open-label extensiefase van 6 maanden. Elke n=1-trial bestond uit drie cycli 
van twee behandelperioden van 5 dagen met ofwel efedrine (25mg 2dd) ofwel placebo. De 
behandelperioden waren blok-gerandomiseerd (bijv. AB-BA-BA) en iedere behandelperiode 
werd gevolgd door een wash-out periode van 2 dagen om overdracht van het behandeleffect 
van de ene periode naar de andere te beperken. De primaire uitkomstmaat voor klinisch effect 
was de Quantitative Myasthenia Gravis (QMG) score. Secundaire klinische uitkomstmaten waren 
de MG-Composite en de MG-Activities of Daily Living scores, VAS scores voor spierkracht, en 
bijwerkingen. Omdat, voor zover ons bekend, dit type studie nog nooit eerder gedaan is om 
bewijs van werkzaamheid van een behandeling voor een zeldzame ziekte aan te tonen, hebben 
we ook de haalbaarheid van de studie beoordeeld aan de hand van het aantal patiënten dat 
in aanmerking kwam voor inclusie in de studie, het aantal patiënten dat deelgenomen heeft, 
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het aantal voltooide cycli, en via kwalitatief bewijs verkregen in interviews met patiënten en 
zorgverleners.

Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van de n=1-trials die geïntroduceerd zijn in Hoofdstuk 
5. Aanvullende behandeling met efedrine verbeterde de QMG score met 1.0 punt (95% 
betrouwbaarheidsinterval 0.21-1.79) vergeleken met placebo, en dit was zowel statistisch 
significant voor de groep patiënten in de studie (n=4) als voor de populatie (d.w.z. 
geëxtrapoleerd naar het populatieniveau). Er was ook een significante gemiddelde verbetering 
in de secundaire uitkomstmaten voor de patiënten in de studie (MG-Composite 2.7 (95% 
CI 0.68-4.65), MG-ADL 1.0 (95% CI 0.19-1.81), en VAS score voor spierkracht 1.1 (95% CI 0.10-
2.07)). Bijwerkingen waren mild en bestonden uit palpitaties, tremor, en rusteloosheid, welke 
allen bekende bijwerkingen van efedrine zijn. Uit deze resultaten hebben we de conclusie 
getrokken dat efedrine als aanvullende behandeling voor myasthenia gravis een bescheiden 
verbetering in spierzwakte en andere symptomen geeft in patiënten met gematigde ziekte-
intensiteit, en dat series n=1-trials gebruikt kunnen worden in kleine patiëntenpopulaties om 
het populatiebehandeleffect te schatten.

Hoofdstuk 7 presenteert de resultaten van de optionele open-label extensiefase van 6 
maanden van de bovenbeschreven studie. Drie van de patiënten die deelgenomen hebben 
aan de n=1-trials (n=4) hebben ervoor gekozen om met de open-label extensiefase door 
te gaan. De verbeteringen die in de n=1-trials gezien werden, bleven niet gehandhaafd 
gedurende de follow-up van 6 maanden; er waren geen significante verschillen in de 
uitkomstmaten vergeleken met de baseline. Deze bevinding benadrukt het belang van lange 
termijn follow-up studies van positieve RCTs.

Deel IV van dit proefschrift is een empirische verkenning van de vraag of resultaten van series 
n=1-trials acceptabel zijn voor de gezondheidsautoriteiten.

Hoofdstuk 8 betreft de evaluatie van de efedrine studie. Dit hoofdstuk beschrijft de 
perspectieven van patiënten, onderzoekers, en twee regulatoire belanghebbenden (d.w.z. 
de instanties voor markttoelating en vergoeding van medische behandelingen) op de 
efedrinestudie. De evaluatie van de deelnemende patiënten en onderzoekers bevestigde 
de haalbaarheid van het uitvoeren van series n=1-trials in populaties van patiënten met een 
zeldzame aandoening. Een terugkerende bevinding was ook de tijdsinvestering die nodig is 
voor dit type trial.

Daarnaast hebben we ook wetenschappelijk advies gevraagd aan de Nederlandse 
autoriteiten voor markttoelating van geneesmiddelen (College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen; CBG) en vergoeding vanuit het basispakket (Zorginstituut Nederland; ZIN). 
Beide autoriteiten waren in principe bereid om bewijs verkregen door middel van series 
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n=1-trials in aanmerking te nemen, alhoewel het CBG aangaf dat dit een laatste uitweg zou 
moeten zijn en dat de veiligheid van de behandeling op een andere manier onderbouwd 
zou moeten worden. Met betrekking tot de efedrinestudie was geen van beide organisaties 
echter overtuigd dat het bewijs dat verkregen was uit deze serie n=1-trials voldoende zou 
zijn om beslissingen op te baseren over markttoelating of vergoeding van de behandeling. 
Voornaamste redenen waren de kleine studiepopulatie, de klinische relevantie van de 
verbetering in QMG score, en de variabiliteit in de individuele behandelingsresultaten.

Tot slot bespreekt Deel V (Hoofdstuk 9) van dit proefschrift de voornaamste bevindingen 
van het proefschrift, de implicaties voor de praktijk en worden suggesties gegeven voor 
verder onderzoek.

Concluderend hebben recente prikkels om behandelingen voor zeldzame aandoeningen 
te ontwikkelen nieuwe onderzoeksmethoden voor kleine patiëntenpopulaties noodzakelijk 
gemaakt. Series van n=1-trials, waarin iedere patiënt meerdere cycli aan data bijdraagt en als 
zijn of haar eigen controle fungeert, hebben gemeenschappelijke kenmerken met de gouden 
onderzoeksstandaard: de gerandomiseerde, gecontroleerde studie. N=1-trials kunnen bewijs 
van hoge kwaliteit opleveren over de werkzaamheid van een medische behandeling in één 
individuele patiënt, maar kunnen ook populatie-effectschattingen opleveren als een serie van 
n=1-trials wordt uitgevoerd volgens hetzelfde protocol. Dit vermindert het aantal deelnemers 
dat nodig is om populatie-effectschattingen te verkrijgen. Er blijven echter vragen bestaan 
over hoe de generaliseerbaarheid van dit bewijs naar de patiëntenpopulatie gewaarborgd 
kan worden en of het klinisch nut, ten behoeve van regulatoire beslissingen, gedefinieerd zou 
moeten worden in termen van baat voor de individuele patiënt of een gemiddeld genomen 
baat voor de hele patiëntenpopulatie, gezien het feit dat n=1-trials beide typen bewijs 
kunnen leveren. Externe factoren die kunnen bijdragen aan het gebruik van n=1-trials in de 
toekomst zijn onder andere de verschuiving naar personalised medicine en pay-for-performance 
zorgmodellen, alhoewel zaken zoals de tijds- en financiële investeringen die noodzakelijk zijn 
om dergelijke studies uit te voeren hun gebruik zouden kunnen belemmeren. Toekomstig 
onderzoek zou zich moeten richten op het vormen van een geschikte business case voor 
n=1-trials, inclusief welke partij het meest geschikt is om het gebruik van n=1-trials verder te 
stimuleren en vanuit welke gelden ze betaald zouden moeten worden, omdat n=1-trials een 
nuttig hulpmiddel zijn om in rationele farmacotherapie te voorzien voor patiënten met een 
zeldzame aandoening.
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