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SUMMARY

Pharmacologic therapy for patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) has 

demonstrated to improve disease symptoms and to avoid exacerbations. However, efficacy 

reported in clinical trials does not automatically reflect effectiveness in real-world settings, and 

one of the major reasons is related to treatment non-adherence which is common in patients 

with COPD. 

The aim of the first part of this thesis was to explore targets for interventions to improve therapy 

adherence in COPD. Results from a systematic literature review showed that the clinical and 

economic impact of non-adherence in patients with COPD is considerable. Non-adherence is 

associated with increased hospitalizations and emergency department visits, increased mor-

tality, increased total healthcare costs, decreased quality of life and decreased productivity. A 

potential target population that is particularly interesting from an economic perspective is the 

working-age population. This thesis showed that in this COPD sub-population, societal costs 

related to impaired productivity, lost productivity, disability pensions paid and tax revenues lost 

did markedly exceed the direct healthcare costs. A factor that may be related to non-adherence 

is the occurrence of oropharyngeal side effects. It was shown that oral candidiasis did mainly 

occur in the first three months after therapy initiation, but patients remained at risk in the 

1-year follow-up period. Inhalation instruction, preferably annually reinforced, is recommended 

in order to improve patients’ adherence and lower the incidence of oropharyngeal side effects. 

Subsequently, the impact of reimbursement of smoking cessation medication was assessed. 

During the years that pharmacotherapy (e.g. varenicline, bupropion) was reimbursed, medica-

tion adherence was significantly higher. Another point of interest that was identified included 

the choice of an optimal inhaler. However, whether this is a single-dose or multiple-dose inhaler 

did not influence patients’ persistence with long-acting bronchodilators.

The second part of this thesis focused on the economic value of interventions that aimed to 

improve therapy adherence in patients with COPD. First, as many clinical intervention studies 

did not include a measure of general health-related quality of life (measured by the EQ-5D), a 

model was developed to predict mean utility values from Clinical COPD Questionnaire (CCQ) 

data. Results showed that there are conceptual differences between the CCQ and EQ-5D and 

mapping should be considered as second-best option compared to directly collected EQ-5D 

data. Furthermore, the mapping performance seems to depend on the severity of the study 

population.

Subsequently, this thesis assessed the economic value of several interventions. The first was 

a comprehensive pharmaceutical care intervention program in Belgium (PHARMACOP) that 

focused on improving inhaler adherence and inhalation technique. This intervention was shown 

to result in both a decrease in  hospitalizations and total costs from a healthcare providers per-

spective. Optimization of current therapy offers a cost-effective alternative to the addition of 

new medications or therapies.
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The second intervention (Medication Monitoring and Optimization) focused on targeting COPD 

patients at risk. Subsequently, tailored interventions were provided. This intervention showed 

promising effects regarding quality of life and in addition this intervention was cost-saving, due 

to a lower number of exacerbations and associated healthcare utilization. 
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SAMENVATTING

Medicatie voor patiënten met Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) kan symptomen 

verbeteren en bijdragen aan het voorkomen van exacerbaties. Echter, bewijs voor de werkzaam-

heid van deze medicatie is vaak gebaseerd op resultaten van gerandomiseerde gecontroleerde 

studies welke niet altijd representatief zijn voor de uiteindelijke gebruikerspopulatie. Een van de 

redenen waarom resultaten verschillen betreft de hoge mate van therapie-ontrouw bij COPD 

patiënten.

Het doel van het eerste deel van deze thesis was het onderzoeken van mogelijke aangrijping-

spunten om therapietrouw bij COPD op een kosten-effectieve manier te verbeteren. Er werd 

aangetoond dat de klinische en economische impact van therapie-ontrouw aanzienlijk is. Ther-

apie-ontrouw is geassocieerd met verhoogde aantallen ziekenhuisopnames en spoedeisende 

hulp bezoeken, verhoogde mortaliteit, verhoogde totale zorgkosten, verlaagde kwaliteit van 

leven en verminderde arbeidsproductiviteit. Een populatie die, met name vanuit een econo-

misch perspectief interessant is, is de werkende populatie. In deze sub-populatie werd aange-

toond dat maatschappelijke kosten zoals verminderde en verloren arbeidsproductiviteit, arbe-

idsongeschiktheidspensioenen en gedolven belastinginkomsten een grotere rol spelen dan de 

directe gezondheidskosten. Een factor die ook gerelateerd is aan therapie-ontrouw is het optre-

den van (oropharyngeale) bijwerkingen, zoals orale candidiasis. Deze thesis laat zien dat orale 

candidiasis met name optreedt in de eerste maanden na start van corticosteroïden therapie, 

echter patiënten bleven een verhoogd risico houden in de 1-jaar follow-up. Inhalatie-instruc-

tie, bij voorkeur jaarlijks herhaald, wordt aangeraden om therapietrouw te verhogen en het 

optreden van lokale bijwerkingen te verlagen. Vervolgens werd de invloed van vergoeding van 

stoppen-met-roken middelen onderzocht. Tijdens jaren dat farmacotherapie (zoals varenicline, 

bupropion) vergoed werd, bleek de therapietrouw significant hoger. Een ander interessant punt 

betreft de keuze van het optimale inhaler. Deze thesis laat echter zien dat een er geen verschil 

is tussen een multiple-dose en single-dose inhaler met het oog op de persistentie van COPD 

patiënten.

Het tweede deel van deze thesis focust op de economische waarde van interventies die tot doel 

hebben om therapietrouw bij patiënten met COPD te verhogen. Omdat veel grote klinische 

studies geen metingen van algemene kwaliteit van leven includeren, werd eerst een model 

ontwikkeld dat uit een gegeven waarde van de Clinical COPD Questionnaire (CCQ) score, de 

corresponderende algemene kwaliteit van leven (gemeten via de EQ-5D) kan voorspellen. De 

resultaten lieten zien dat er conceptuele verschillen zitten tussen de CCQ en de EQ-5D en dat 

‘mapping’ alleen als tweede keus overwogen zou moeten worden indien geen directe EQ-5D 

data beschikbaar is. Ook leek de voorspellende waarde van het model sterk af te hangen van 

de COPD ernst in de populatie.

Vervolgens evalueerde deze thesis de kosten-effectiviteit van verschillende interventies die ther-

apietrouw kunnen verbeteren. De eerste was een geprotocolleerd farmaceutische zorg 
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programma in België dat focuste op het verbeteren van de inhalatie techniek en de therapi-

etrouw. Deze interventie bleek te leiden tot zowel minder ziekenhuisopnames als lagere totale 

gezondheidszorg kosten vanuit het perspectief van de gezondheidszorg-aanbieder. Interventies 

die therapietrouw op de huidige medicatie verbeteren bieden dus een kosteneffectief alternatief 

voor het toevoegen van extra (doses) medicatie of behandelingen.

De tweede interventie richtte zich op het actief opsporen van therapie-ontrouwe patiënten 

behorend tot een risicopopulatie. Deze interventie verbeterde de kwaliteit van leven en was 

kosten-besparend.
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apotheekvloer speelde. Eric, door jouw kennis van bedrijfsvoering, management en de laat-

ste ontwikkelingen van beleid bij zorgverzekeraars wist jij het onderzoek precies de relevante 

richting op te sturen. Uiteraard ook dank voor je inspanningen voor het rondkrijgen van de 

financiering voor de MeMO-COPD studie. Gezamenlijk hebben we de MeMO methode inter-

nationaal op de kaart gezet, getuige het meer dan half dozijn aan publicaties.

Prof. dr. L.T.W. de Jong-van den Berg, beste Lolkje: Op de valreep voor je emeritaat was jij 

betrokken bij mijn eerste internationale publicatie. Dank voor je input en enthousiasme. Ook 

erg geestig om erachter te komen dat jouw carrière pad op mijn leeftijd zoveel overeenkomsten 

had.

Prof. dr. Rutten-van Mölken, beste Maureen: Bij onze eerste ontmoeting op het ISPOR congres 

in Berlijn zei je al dat we elkaar vaker zouden tegenkomen. Dat is gebeurd, en wel met enkele 

mooie gezamenlijke publicaties. Jouw expertise op het gebied van COPD kosten-effectiviteits 

onderzoek is ongeëvenaard. Ik heb veel van je geleerd en was blij dat jij zo nauw betrokken 

was bij mijn onderzoek.

Prof. dr. Chavannes, beste Niels: Toen we elkaar spraken op het COPD symposium in Utrecht 

merkte ik meteen jouw passie voor het eerstelijns COPD onderzoek. Ik kwam altijd vol inspiratie 

terug na één van onze brainstormsessies bij de LAN, tijdens IPCRG-Singapore of in Leiden. 

Bedankt voor de samenwerking bij verschillende projecten. Ik hoop dat we deze samenwerking 

kunnen doorzetten bij o.a. FRESH AIR.

De onderzoeksgroep van de Universiteit Gent: Beste prof.dr. Koen Boussery, prof.dr. Guy Brus-

selle, dr. Els Mehuys en beste Eline. Ik had jullie presentatie op het PRISMA symposium bijna 

gemist en daarmee de mooie samenwerking bij het PHARMACOP-project misgelopen welke 

heeft uitgemond in een zeer mooie ‘echt’ internationale publicatie. Het bezoek aan de Univer-

siteit Gent heeft daar zeker aan bijgedragen. Dank voor de samenwerking en Eline succes met 

de afronding van je PhD.
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Dr. Kocks, beste Janwillem: Jij was één van de drijvende krachten bij het tot stand komen van 

de CCQ-QALY studie. Dank voor het bij elkaar brengen van Groningen-Leiden-Rotterdam met 

een mooie publicatie als resultaat. Ook dank voor het helpen opzetten van de UNLOCK-studie 

en de IADB-AC-dienst koppeling. Ik hoop onze Groningse samenwerking voort te zetten.

Melinde, toevallig dat we tijdens onze promotie beide onafhankelijk begonnen met de mapping 

studie en ik ben blij dat we onze krachten hebben gebundeld voor dit onderzoek. Succes met 

je promotie!

Daarnaast wil ik mijn directe collega’s bedanken, waarbij uiteraard mijn (oud)kamergenoten. 

Petros, malaka, it was great fun to work with you, even after you were gone your statistical 

spirit was still wandering through our room. Thanks for hosting me in Toronto! Hoa, you al-

ways made me laugh with your constant American swearing and your obsession for the Dutch 

mustard soup. The Red Sox game in Boston was awesome! Jelena, respect for surviving as the 

only and first lady in our men-jokes-dominated room. Pepijn, mooi dat we onze expertise van 

stoppen-met-roken en therapietrouw konden samenvoegen in een publicatie. Eva, succes met 

jouw promotie.

De Bachelor en Master studenten die hebben bijgedragen aan mijn onderzoek: Pieter, mooi 

bisfosfonaten project, nu collega, succes met jouw promotie. Joost en Ruben: bedankt voor het 

IADB werk in jullie bachelor project dat heeft uitgemond in een prima publicatie. 

Verder dank aan alle overige (ex)FE2/FT/FPZ collega’s.

Daarnaast wil ik enkele mensen bedanken die niet direct hebben bijdragen aan het onderzoek, 

maar wel belangrijk zijn geweest tijdens mijn promotie.

Rein: Na de vele jaren dat we elkaar al kennen was er maar één persoon die sowieso naast mij 

moest staan bij mijn promotie en dat ben jij.  Als eerste samen aangekomen in Groningen en als 

laatste der Mohikanen in Groningen gebleven. Mooi, die eeuwige discussies die we over van 

alles en nog wat konden voeren op de vrijdagmiddag/avondborrels in Grunn en zelfs op Cuba. 

Ik wacht nog steeds op de eerste Den Ouden RF et al. 

Als Noordeling was het contact met de Zevenaar-boys wat minder frequent, maar toch dank 

voor o.a. het mooie weekendje Stuttgart. Reef, you’re next!

Ebian, Wâtse, René, Sophie, Lotte en Floor: Erg mooi, dat periodiek inter-collegiaal ‘overleg’ in 

Amsterdam, op het IJsselmeer of in Groningen. Apollo-netwerk is er niks bij.

De (oud)studentikoze gezelligheid van Bock, Jerom en POC: Vooral in het eerste jaar als PhD 

student zweefde ik nogal eens tussen het werken en studeren in en gelukkig boden jullie mij 

ook de mogelijkheid om van dat studeren af en toe nog eens vol als ‘echte student’ te genieten, 

zijnde het in Brazilië, Praag, Mallorca of gewoon in Nederland.

Daarnaast GHBS heren 4: Boys, hockey was een heerlijke wekelijkse ontspanning, even weg uit 

de wetenschap...en toch ook niet. Gelukkig had ons team ook enkele niet-doctoren om tijdens 

hockey (en vooral daarna) de nodige medisch-wetenschappelijke discussies te ontlopen.

Verder mijn familie: Dank voor jullie interesse en regelmatige bezoekjes aan Groningen. Pap, 

mam, jullie hebben me van huis uit een solide basis gegeven en hebben mij tijdens mijn studie 
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altijd ten volle gesteund. Jullie boden me ‘the best of both worlds’ zowel op persoonlijk vlak 

en opvoeding, als nu in mijn onderzoek. Thea en Maaike, leuk dat jullie ook zo enthousiast zijn 

over onderzoek doen, ik hoop dat jullie een mooie promotieplek kunnen vinden! 

En uiteraard, last but not least, heel clichématig: Gwen. Gelukkig hebben we nu weer (meer) 

tijd om samen vino’s te drinken, lekker te eten, te reizen, te filosoferen over alles wat ons bezig 

houdt, de wetenschap of nieuwe onontdekte landen, en te leven als ware levensgenieters. Als 

er een iemand is aan wie ik veel dank verschuldigd ben, ben jij het wel. Jou acht maanden alleen 

laten: never again!
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