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Stellingen behorend bij het proefschrift 

Eyes on the prize: early economic evaluation to guide translational research 
Examples form the development of biomarkers for type 2 diabetes 

 
1. Het is goed mogelijk gebleken om voorafgaand aan translationeel onderzoek 

met behulp van MCDA inzichtelijk te maken welke onderzoekslijnen de grootste 

kans hebben om impact te verwezenlijken. (hoofdstuk 2) 

2. Als de accuratesse of prognostische waarde van een biomarker bekend is, kan 

men ook een inschatting maken van de klinische en economische waarde van 

die biomarker. (hoofdstuk 3) 

3. Een duidelijk gedefinieerde klinische toepassing is een voorwaarde om de 

waarde van een biomarker te bepalen. (hoofdstuk 3) 

4. Door informatie over risico-herclassificatie en ziekteprogressiemodellen te 

combineren kunnen een optimaal klinisch afkappunt en de economische 

waarde van een biomarker bepaald worden. (hoofdstuk 4) 

5. Wanneer men een screeningsprogramma voor prediabetes efficiënter en 

effectiever wil maken, kan men beter geld investeren in het stimuleren van 

participatie dan in het ontwikkelen van nieuwe biomarkers. (hoofdstuk 5) 

6. Doordat patiënten met diabetes type 2 steeds eerder gediagnosticeerd worden 

is het onzeker of een screeningsprogramma voor prediabetes kosteneffectief is. 

(hoofdstuk 6) 

7. Het CTMM PREDICCt onderzoek heeft niet geleid tot innovaties waarmee 

gezondheidswinst of kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden. 

8. Publieke financiers van translationeel onderzoek zijn het de samenleving 

verschuldigd hun investeringsbeslissingen empirisch te onderbouwen om zo het 

hoogste maatschappelijke rendement te behalen. 

9. De meerderheid van de ontwikkelde biomarkers zijn een oplossing op zoek naar 

een probleem. 

10. Gezondheidseconomen vertonen geen uitstelgedrag, zij verdisconteren 

hyperbolisch.  

 
Gimon de Graaf, 13 november 2019 


