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De druk op de budgetten voor de gezondheidszorg is de laatste jaren sterk toegenomen, met 

als één van de belangrijkste redenen dat er steeds meer nieuwe en duurdere medische inter-

venties, en geneesmiddelen in het bijzonder, beschikbaar komen. Dit houdt in dat de keuze, 

waaraan het budget te besteden, steeds belangrijker, maar tegelijkertijd ook ingewikkelder 

wordt. De wetenschap die zich bezig houdt met deze keuzes binnen de gezondheidszorg is 

de ‘gezondheidseconomie’. De ‘farmaco-economie’ is dat gedeelte binnen deze wetenschap 

dat zich uitsluitend richt op geneesmiddelen. 

 De laatste jaren is de vraag naar gezondheidseconomische evaluaties enorm gestegen, 

omdat de uitkomsten hiervan internationaal steeds vaker meegenomen worden in de be-

sluitvoering betreffende implementatie, vergoeding of opname in richtlijnen. In Nederland 

is het vanaf 2005 een vereiste voor een fabrikant om een gedegen farmaco-economische 

analyse voor te leggen wanneer een geneesmiddel voor plaatsing op lijst 1B van het ge-

neesmiddelenvergoedingensysteem (GVS) in aanmerking wil komen. Lijst 1B is de lijst 

van het GVS waarop nieuwe, onderling niet vervangbare geneesmiddelen, op terecht kun-

nen komen. Gezondheidseconomie wordt in Nederland echter niet alleen toegepast voor 

beslissingen omtrent het vergoeden van een nieuw geneesmiddel. Tegenwoordig speelt de 

gezondheidseconomie ook een belangrijke rol bij het al dan niet invoeren van landelijke 

preventie programma’s, zoals vaccinatie- en screeningsprogramma’s.

 Er werd vaak gezegd dat gezondheidseconomische evaluaties idealiter binnen een geran-

domiseerde klinische studie uitgevoerd zouden moeten worden. Dit betekent dat er naast 

klinische data bijvoorbeeld ook specifieke data betreffende zorggebruik en kwaliteit van 

leven verzameld moet worden binnen een dergelijke klinische studie. Echter, zoals beschre-

ven in hoofdstuk 1 van dit proefschrift, kleven er enkele belangrijke nadelen aan het ver-

trouwen op data afkomstig uit maar één enkele klinische studie. Dit is de reden dat er tegen-

woordig vaak gebruik wordt gemaakt van verschillende typen modellen om alle beschikbare 

data afkomstig van verschillende bronnen op een juiste wijze te kunnen verwerken in een 

gezondheidseconomische analyse.

 In dit proefschrift worden verschillende methoden besproken om de kosten-effectiviteit 

van medische interventies gericht op infectieziekten te berekenen. Infectieziekten vragen een 

hele andere benadering dan niet-infectieuze ziekten, zoals bijvoorbeeld diabetes. Dit is het 

gevolg van de unieke eigenschap van (de meeste) infectieziekten dat ze overdraagbaar zijn. 

Wanneer iemand bijvoorbeeld gevaccineerd wordt, is niet alleen deze persoon beschermd 

tegen de ziekte, maar ook andere niet-gevaccineerde personen worden indirect beschermd, 

omdat de gevaccineerde persoon de ziekte (mocht hij deze gekregen hebben) ook niet meer 

kan overdragen op niet-gevaccineerde personen. Deze indirecte effecten worden ook wel 





 

‘herd-immunity’ effecten genoemd. Als men geïnteresseerd is in de totale epidemiologische 

en economische effecten van een medische interventie gericht op infectieziekten dan zullen 

deze herd-immunity effecten, indien aanwezig, dus ook gemodelleerd moeten worden. Dit 

vergt echter wel een andere, veel complexere, manier van modelleren in vergelijking tot 

andere ziektegebieden.     

Deel I

Een gezondheidseconomische kosten-effectiviteits analyse bestaat altijd uit een epidemi-

ologisch gedeelte om de klinische effecten te schatten en een economisch gedeelte om de 

monetaire consequenties te schatten. In Deel I van dit proefschrift worden beide aspecten 

afzonderlijk belicht. In hoofdstuk 2 wordt een zogenaamd ‘back-calculation’ model ont-

worpen, welke het mogelijk maakt om met huidige aantallen HIV en AIDS gevallen in de 

populatie de incidentie in de toekomst te schatten. De cruciale factor binnen deze analyses 

zijn de incubatietijd-verdelingen. Deze zijn sinds de introductie van HAART (Highly Acti-

ve-Retroviral Therapy) in 1997 veranderd en daarom in deze studie opnieuw geschat m.b.v. 

een Markov model. Er zijn nieuwe incidentie schattingen gemaakt voor drie groepen: (i) 

homoseksuele mannen; (ii) drugs gebruikers; en (iii) anderen. In hoofdstuk 2 zijn toekom-

stige HIV en AIDS incidenties geschat waarbij aangenomen wordt dat het ziekteverloop en 

de effectiviteit van de behandeling niet veranderd in de toekomst.

 In hoofdstuk 3 worden verschillende methoden beschreven voor het vergelijken van kos-

ten tussen twee verschillende groepen. Wanneer binnen een gezondheidseconomische ana-

lyse twee interventies vergeleken worden waartussen geen verschil in effectiviteit bestaat 

dan kan de analyse beperkt worden tot het vergelijken van alleen de kosten tussen beiden 

groepen. Dit soort analyses wordt vaak aangeduid als een ‘cost-minimization analysis’. De 

grote moeilijkheid van het vergelijken van kosten tussen twee groepen ligt in het feit dat 

kosten vaak een scheve verdeling volgen. Kosten zijn vaak scheef verdeeld met een lange 

‘staart’ naar rechts toe, omdat een klein percentage patiënten relatief extreme kosten maakt 

door bijvoorbeeld medische complicaties, verlengd ziekenhuisverblijf of weinig voorko-

mende bijwerkingen. Deze scheve verdeling maakt het gebruik van standaard statistische 

testen mogelijk ongeschikt. In dit hoofdstuk wordt geconcludeerd dat in het algemeen de 

t-test een aanvaardbare methode is om de kosten tussen twee groepen te vergelijken. Echter, 

wanneer individuele patiënt gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de kosten kan het 

parametrisch modelleren van de onderliggende verdeling een nauwkeurigere schatting ge-

ven. In annex 1 wordt een voorbeeld van het parametrisch modelleren van kosten gegeven. 





 

In deze studie worden twee antibiotica, teicoplanine en vancomycine voor de behandeling 

van Gram-positieve ziekenhuisinfecties met elkaar vergeleken. Deze analyse laat geen sig-

nificant verschil in totale kosten zien tussen beide groepen. 

Deel II

In Deel II van dit proefschrift worden twee voorbeelden gegeven van zogenaamde ‘statische’ 

modellen om de kosten-effectiviteit van medische interventies te berekenen. Modellen die 

gebruikt worden voor het modelleren van infectieziekten kunnen grofweg in twee categorie-

en ingedeeld worden: (i) statische modellen; en (ii) dynamische modellen. In tegenstelling 

tot statische modellen, worden in de zogenaamde ‘dynamische’ modellen de herd-immunity 

effecten expliciet meegenomen in de analyse. Met andere woorden, in dynamische model-

len is de kans om besmet te raken voor een ontvankelijk individu direct afhankelijk van het 

aantal geïnfecteerden in de populatie en kan veranderen in de tijd. 

 In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 worden voorbeelden gegeven van de twee meest gebruikte 

statische modelstructuren, de ‘beslisboom’ en het ‘Markov model’. In hoofdstuk 4 wordt 

een beslisboom ontwikkeld om de kosten-effectiviteit van itraconazol profylaxe ten opzich-

te van fluconazol profylaxe en geen profylaxe te schatten voor de preventie van invasieve 

schimmelinfecties bij neutropene patiënten. In de baseline analyse is geschat dat itraconazol 

vergeleken met zowel geen profylaxe als fluconazol kosten besparend zal zijn. Dit houdt 

in dat itraconazol netto goedkoper en effectiever is dan de vergeleken opties. Vanuit ge-

zondheidseconomisch oogpunt zouden kosten besparende interventies altijd ingevoerd of 

vergoed moeten worden.

 De kosten-effectiviteit van een potentieel toekomstig vaccin tegen Helicobacter pylori 

(HP) infectie in Nederland wordt geschat in hoofdstuk 5. Tevens wordt in deze studie de 

impact van de disconteervoet voor gezondheid op de uitkomsten onderzocht. Hier wordt een 

Markov model ontworpen, omdat het risico op complicaties van een HP infectie aanhoudt 

over een lange periode van vele jaren. De kosten-effectiviteit blijkt sterk af te hangen van de 

prevalentie van HP in de populatie. De kosten-effectiviteit van HP vaccinatie wordt geschat 

beneden de informele Nederlandse drempelwaarde van fl20.000 per gewonnen levensjaar 

vanaf een HP prevalentie van 20%, gebruik makend van een disconteervoet voor gezond-

heid van 1,5% zoals vermeld in de nationale richtlijnen voor farmaco-economisch onder-

zoek. 





 

Deel III

Deel III van dit proefschrift staat in het teken van het dynamisch modelleren van infectie-

ziekten. Dat wil dus zeggen dat de herd-immunity effecten expliciet gemodelleerd worden 

met behulp van een tijdsafhankelijke ‘force of infection’ parameter die de kans voor ontvan-

kelijke personen om besmet te raken beschrijft. In hoofdstuk 6 wordt een deterministisch 

SIS (‘Susceptible-Infected-Susceptible’) model ontworpen om de kosten-effectiviteit van 

een systematisch screeningsprogramma voor Chlamydia trachomatis (CT) te schatten voor 

de Nederlandse situatie. In deze studie is geschat dat de totale prevalentie zal dalen van 

1,79% tot 1,05% als gevolg van het eenmalig screenen en behandelen van zowel mannen 

als vrouwen in de leeftijdscategorie van 15 t/m 29 jaar. De kosten-effectiviteit van de totale 

interventie is geschat op fl373 per voorkomen ‘major outcome’ (bijvoorbeeld onvruchtbaar-

heid), wat een redelijke investering lijkt. Het screenen van alleen vrouwen zou zelfs leiden 

tot kosten besparingen binnen de gezondheidszorg. We hebben de gezondheidseconomische 

uitkomsten binnen deze studie ook vergeleken met die van een statisch model. Het bleek 

dat 93% en 94% van respectievelijk de voorkomen kosten en complicaties te danken waren 

aan indirecte herd-immunity effecten. Dit betekent dat een statisch model in dit geval een 

enorme overschatting van de kosten-effectiviteits ratio zou geven.

 Voor de invoering van een nationaal screeningsprogramma voor CT moet men zich uiter-

aard afvragen wat dan de beste screeningsfrequentie is. In hoofdstuk 7 is de kosten-effectiviteit 

van verschillende screeningsfrequenties berekend. Vanuit gezondheidseconomisch oogpunt 

zou het iedere twee jaar screenen van mannen en vrouwen van 15 t/m 29 jaar de optimale stra-

tegie zijn. In het geval dat men, gebaseerd op gezondheidseconomisch uitkomsten, een keuze 

moet maken tussen verschillende programma’s, zoals bijvoorbeeld verschillende screenings-

frequenties, is het belangrijk rekening te houden met het fenomeen ‘extended dominance’. Het 

begrip ‘extended dominance’ wordt uitgebreid beschreven en uitgelegd in Annex 2. 

 In hoofdstuk 8 wordt een stochastisch DES (discrete event simulation) model ontworpen 

om de kosten-effectiviteit van kinkhoest booster vaccinatie strategieën te kunnen bereke-

nen. In dat hoofdstuk wordt de kosten-effectiviteit van een booster voor adolescenten op 

12-jarige leeftijd berekend. Een DES model verschilt van een SIS model zoals ontworpen 

in hoofdstuk 7. In het SIS model worden populaties deterministisch gemodelleerd, terwijl in 

het DES model individuen stochastisch gemodelleerd worden. In de literatuur is er discus-

sie omtrent de exacte duur van immuniteit na een natuurlijke infectie, daarom zijn er twee 

verschillende scenario’s doorgerekend. De kosten-effectiviteit van adolescenten vaccinatie 

is voor beide scenario’s geschat beneden de fl10.000 per QALY (quality adjusted life year). 





 

Hoewel het totaal aantal kinkhoest gevallen in de totale populatie afneemt, zal het absoluut 

aantal recidief infecties in volwassenen (>20 jaar) wel toe nemen. Dit toont weer het belang 

van dynamische modellen aan, want deze leeftijds-shift had nooit waargenomen kunnen 

worden wanneer er gebruik gemaakt zou zijn van een statisch model.    

 In hoofdstuk 9 wordt de huidige rol, zowel nationaal en internationaal, van dynamisch mo-

deleren in gezondheidseconomische analyses van medische interventies gericht op infectie-

ziekten besproken. Om de kwaliteit van gezondheidseconomische analyses te waarborgen, 

zijn er een groot aantal internationale en nationale richtlijnen geformuleerd waaraan een der-

gelijke analyse moet voldoen. Aangezien modelleren tegenwoordig een belangrijk onderdeel 

is van een gezondheideconomische analyse, zijn er vaak specifieke richtlijnen met betrekking 

tot modelleren geïncludeerd in deze algemene richtlijnen. Echter, in deze modeleer-richtlijnen 

wordt vaak niets vermeld over het specifieke gebied van infectieziekten, terwijl het model-

leren van infectieziekten vraagt om andere, meer complexe, technieken om de herd-immunity 

effecten mee te kunnen nemen. In de Nederlandse richtlijnen voor farmaco-economisch on-

derzoek, die ook gebruikt worden in het bredere vakgebied van de gezondheidseconomie, 

wordt ook helemaal niets vermeld over het modelleren van infectieziekten. In de praktijk is 

het in Nederland zelfs zo dat de Nederlandse autoriteit op het gebied van het vergoeden van 

geneesmiddelen (College voor Zorgverzekeringen) gezondheidseconomische analyses die 

een dynamisch model bevatten mogelijk niet eens beoordelen. Zij verlangen namelijk enkel 

modellen die makkelijk te begrijpen zijn, zeer transparant zijn en gemaakt zijn in bekende 

software pakketten zoals Excel of TreeAge. Deze software pakketen zijn echter ongeschikt 

voor het correct modelleren van infectieziekten. Samengevat betekent dit dus dat het College 

voor Zorgverzekeringen (CVZ) de kosten-effectiviteit van medische interventies gericht op 

infectieziekten op dit moment bij voorkeur beoordeelt op basis van een statisch model.

 Dit proefschrift wordt afgesloten met aanbevelingen voor de aanpassing van de natio-

nale richtlijnen voor farmaco-economisch onderzoek. Om tot betrouwbare uitkomsten en 

uiteindelijk correcte beleidsvoering te komen, is het cruciaal dat infectieziekten dynamisch 

gemodelleerd worden wanneer indirecte herd-immunity effecten een rol spelen. Zoals eer-

der beschreven, kan de verwaarlozing van de herd-immunity effecten namelijk verscheidene 

consequenties hebben. In Figuur 1, is schematisch een leidraad voor het kiezen van de juiste 

aanpak (statisch of dynamisch) afgebeeld. Hier is dus ook zichtbaar dat niet altijd een dyna-

mische aanpak vereist is. Voorbeelden van situaties waar statische modellen toereikend zijn, 

zijn terug te vinden in de hoofdstukken 4 en 5 van dit proefschrift. Een statische aanpak is in 

hoofdstuk 4 gerechtvaardigd, omdat er geen indirecte herd-immunity effecten te verwachten 





 

zijn als gevolg van itraconazol profylaxe. In de analyse beschreven in hoofdstuk 5 lag de 

focus alleen op de directe uitkomsten in het gevaccineerde cohort. Statische modellen zijn 

aantrekkelijk vanwege hun relatief rechttoe-rechtaan aanpak, maar soms is echter een meer 

complex dynamisch model onontkoombaar, zoals beschreven in hoofdstukken 6 t/m 8.

 De belangrijkste boodschap van dit proefschrift is dus infectieziekten te behandelen als 

infectieziekten! 

Figuur 1. Leidraad voor het kiezen van het juiste type model voor een gezondheidseconomische kosten-

effectiviteits analyse. Ziekteverwekkers zijn bacteriën, virussen en schimmels. 




