
Samenvatting
Cardiovasculaire en renale ziekten hebben de afgelopen decennia een 
groeiend aandeel gehad in de totale morbiditeit en mortaliteit in de 
westerse wereld. De toename in het zorggebruik en de daarmee gepaard 
gaande kosten voor deze ziekten, resulteert in groeiende financiele druk 
op het totale gezondheidszorgbudget. Hierdoor blijft preventie van 
cardiovasculaire ziekten en de ontwikkeling van renale ziekten een erg 
belangrijk aandachtspunt. In de huidige situatie wordt farmacotherapie 
veelal gestart bij patiënten met cardiovasculaire historie ofwel 
gediagnostiseerde nierziekte. Deze re-actieve behandeling (late interventie) 
richt zich daarmee niet op het identificeren van relatief gezonde personen, 
maar is gebaseerd op het behandelen van bestaande risicofactoren (bv. 
hypertensie, hypercholesterolemie, diabetes). Door recent onderzoek wordt 
verhoogde albuminurie tegenwoordig beschouwd als een krachtige vroege 
voorspeller van cardiovasculaire en renale ziekte in specifieke patiënten 
populaties maar ook in de algemene bevolking. Naast de bestaande re-
actieve behandeling, heeft het voorspelende karakter van verhoogde 
albuminurie geleid tot de suggestie dat actieve bevolkingsscreening voor 
albuminurie zou kunnen leiden tot vroegtijdige opsporing en behandeling 
waardoor cardiovasculaire en renale ziekten voorkomen kunnen worden. In 
dit proefschrift werden de epidemiologische en gezondheidseconomische 
aspecten van preventieve interventies voor patiënten met een verhoogd 
risico op cardiovasculaire en renale ziekte geëvalueerd. Het eerste deel 
van het proefschrift getiteld “Health-economic findings from clinical 
trials”, geeft een overzicht van klinische en gezondheidseconomische 
studieresultaten voor het behandelen van specifieke patiëntenpopulaties 
met renine angiotensine aldosteron systeem (RAAS) interveniërende 
middelen. Het tweede deel van dit proefschrift getiteld “Health-economic 
outcomes for albuminuria screening in ‘real-life’ settings”, onderzoekt 
de epidemiologische en gezondheidseconomische uitkomsten voor een 
populatie-screening gericht op albuminurie. 

Ter preventie van cardiovasculaire en renale ziekten, spelen 
farmacotherapeutische richtlijnen, de ernst van de aandoening en 
kostenoverwegingen in toenemende mate een rol bij de behandelingskeuze. 
De in dit proefschrift beschreven kosten-effectiviteits analyses zijn gebaseerd 
op bestaande gerandomiseerde klinische studies (bv. RENAAL, Val-HeFT, 
LIFE) en laten zien dat de geneesmiddelkosten niet geheel bepalend zijn 
voor de gezondheidseconomische uitkomsten (hoofdstuk 1-4). In het 
bijzonder blijken voor ernstige aandoeningen (bv. diabetische nefropathie 
en hartfalen), dat de duurdere farmacotherapeutische interventies (bv. 
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RAAS interveniërende middelen) door diverse kostenbesparingen (bv. 
reductie in dialyse kosten of kosten voor ziekenhuisopnames) toch kosten-
effectieve opties kunnen zijn. Voor RAAS interveniërende middelen 
(angiotensin receptor blockers (ARBs) en angiotensin-converting enzyme 
(ACE-)remmers) onderling, zijn vergelijkende (kosten-)effeciviteitsstudies 
nog schaars (hoofdstuk 1). Daarom zal hierbij op basis van 
kostenoverwegingen de voorkeur veelal uitgaan naar behandeling met de 
goedkopere generieke ACE-remmers, omdat ARBs nog niet uit patent zijn. 
Het totale gezondheidseconomische profiel van RAAS interveniërende 
middelen vereist een (direct) vergelijkende kosten-effectiviteitsstudie 
tussen ARBs en ACE-remmers, waarin alle (in)directe kosten en effecten 
worden meegenomen.

Het is alom bekend dat de vertaalslag van resultaten uit klinische studies 
naar de effectiviteit in dagelijkse praktrijk slechts in beperkte mate opgaat 
als het gaat om de werkzaamheid van geneesmiddelen. Deze moeizame 
vertaling wordt mede veroorzaakt door het specifieke, vaak homogene, 
karakter (bv. specifieke patiëntenpopulatie en ‘within-trial’ doses) van 
klinische studies en het heterogene karakter van de algemene populatie 
(hoofdstuk 4). Het is voor vergoedingsbeslissingen en ontwikkeling van 
farmacotherapeutische richtlijnen van belang dat naast de resultaten uit 
klinische studies, de therapeutische en farmaco-economische waarde 
van antihypertensiva (met name ARBs en ACE-remmers) tevens in de 
dagelijkse praktijk worden geëvalueerd. 

Door de ontwikkeling van epidemiologische methoden om op een 
betrouwbare manier gegevens uit observationele studies te gebruiken, is het 
nu mogelijk om zowel klinische als observationele bronnen te gebruiken 
voor het maken van klinisch relevante behandelingskeuzes. Het gebruik 
van observationele data is ook van belang voor gezondheidseconomische 
analyses, waarbij de primaire analyses veelal gebaseerd zijn op (schaarse) 
gegevens en uitkomsten vanuit klinische studies. In het bijzonder, geven 
observationele vervolgstudies een extra mogelijkheid om de kosten-
effectiviteit van (farmacotherapeutische) interventies op de lange termijn 
te berekenen. 

Het tweede deel van het proefschrift evalueert de epidemiologische 
en gezondheidseconomische aspecten van de behandeling van personen 
met verhoogde albuminurie en een daaraan gerelateerd verhoogd risico 
op cardiovasculaire en renale ziekten. Opsporing en behandeling van 
patiënten met verhoogde albuminurie blijkt erg effectief en tevens kosten-
effectief in een populatie van patiënten met diabetische nefropathie 
(hoofdstuk 1, 5). Bij deze patiënten blijkt behandeling met RAAS 
interveniërende middelen in een vroeg stadium (microalbuminurie) versus 
een later stadium (macroalbuminurie), in de grootste gezondheidswinsten 
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en kostenbesparingen te resulteren. In lijn met deze bevindingen, zijn de 
praktische mogelijkheden en kosten-effectiviteit van een eventuele actieve 
populatie screening gericht op vroege opsporing en behandeling van 
verhoogde albuminurie geëvalueerd (in vergelijking met de standaard re-
actieve behandeling) (hoofdstuk 5). 

Bestaande economische studies zijn veelal gebaseerd op modellen met 
albuminurie-afhankelijke progressie naar een eindstadium van chronische 
nierziekte toegepast in specifieke patiëntenpopulaties (hoofdstuk 1, 5). Voor 
dit proefschrift is een model ontwikkeld waarin naast renale uitkomsten 
ook cardiovasculaire uitkomsten zijn meegenomen op basis van de 
PREVEND-IT studie. Deze studie werd uitgevoerd onder relatief gezonde 
personen uit de algemene populatie. De behandeling van personen 
met verhoogde albuminurie met ACE-remmer therapie gedurende de 
PREVEND-IT studie, reduceerde de albuminurie waarde en het aantal 
cardiovasculaire events. De inclusie van cardiovasculaire uitkomsten 
resulteerde in een gunstige kosten-effectiviteit voor populatie-screening 
en behandeling van verhoogde albuminurie (hoofdstuk 6). Resultaten op 
basis van observationele PREVEND gegevens suggereren dat het effect 
van bloeddrukverlagende middelen (met name RAAS interveniërende 
middelen) afhankelijk is van de albuminurie waarde. Hoe hoger de 
albuminurie waarde voor de start van bloeddrukverlagende therapie is, 
des te groter is de relatieve en absolute risico reductie voor cardiovasculaire 
aandoeningen (hoofdstuk 7). Vanuit klinisch en gezondheidseconomisch 
perspectief is het, op basis van deze resultaten, redelijk om zowel 
albuminuria, cardiovasculaire en renale uitkomsten mee te nemen in 
een kosten-effectiviteits analyse voor een preventieve interventie in de 
algemene populatie. Klinische en observationele gegevens zijn gebruikt 
voor het berekenen van de kosten-effectiviteit van populatie screening 
op basis van albuminurie waarde en leeftijd, resulterend in een gunstige 
kosten-effectiviteit voor diverse scenario’s (hoofdstuk 8). De resultaten 
suggereren met name een gunstige kosten-effectiviteit voor het screenen 
van de algemene populatie op microalbuminurie. 

Samenvattend, laten de resultaten in dit proefschrift zien dat behandeling 
met RAAS interveniërende middelen kosten-effectief is in het voorkomen 
van cardiovasculaire en/of renale ziekten. Hierbij lijkt vroege interventie 
het meest optimaal. Daarnaast laten enkele studies zien dat zowel klinische 
als observationele data belangrijk zijn voor het maken van een juiste 
afweging en beslissing over de toepassing van diverse gezondheidszorg 
interventies waaronder het gebruik van geneesmiddelen. Een belangrijke 
bevinding in dit proefschrift is de gunstige kosten-effectiviteit van een 
populatie-screening op microalbuminurie, welke berekend werd op basis 
van zowel klinische trial alsook observationele gegevens. Daarmee zouden 
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de resultaten van dit proefschrift idealiter bijdragen aan de verhoogde 
bewustwording van de mogelijke impact van albuminurie metingen in de 
dagelijkse klinische praktijk. Voor beleidsmedewerkers zouden de huidige 
resultaten kunnen leiden tot serieuze overwegingen omtrent de opname 
van albuminurie in behandelrichtlijnen en de eventuele invoering van een 
screeningsprogramma gericht op het vroegtijdig opsporen van personen 
met verhoogde albuminurie en dus verhoogd risico op cardiovasculaire en 
renale ziekte. 




