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SAMENVATTING

Specifieke Italiaanse context

Italië is een parlementaire republiek met een bevolking van circa 58 miljoen,
verdeeld over 20 regios. Deze regios zijn uiterst divers in termen van grootte
en economische ontwikkeling, waarbij een duidelijke Noord-Zuid
scheidslijn waarneembaar is. Italië heeft gemiddeld de oudste bevolking
binnen de Europese Unie (EU). In 2001, waren verder 1.464.000 personen
van buitenlandse origine woonachtig in Italië, waaronder bijna 1 miljoen
afkomstig uit non-EU landen. De gezondheidstoestand van de Italianen
behoort - gemeten naar conventionele maatstaven zoals levensverwachting
en kindersterfte - bij één van de beste in de wereld en verbetert nog steeds.
Levensverwachting bij geboorte was 76,5 jaren voor mannen en 82,5 jaren
voor vrouwen in 1999, vergeleken met 74,4 en 80,8 in 1995. Kindersterfte
bedraagt 4.3 per duizend geboortes.

In 1978 werd in Italië het huidige Nationale Gezondheidszorg Systeem
ontworpen en geïmplementeerd (Servizio Sanitario Nazionale; SSN), naar
voorbeeld van het Britse National Health Service (NHS). De basisprincipes
van de SSN zijn: universele en brede dekking en publieke financiering.
Alhoewel diverse hervormingen van het systeem - met name in 1992 en
1999 - hebben plaatsgevonden zijn de fundamentele principes onaangetast.
De SSN wordt gefinancierd door belastingopbrengsten en (in geringe mate;
3%) bijbetalingen voor specialistische zorg buiten het ziekenhuis. De
verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg wordt gedeeld door de
centrale overheid en de regios. Regionale overheden zijn verantwoordelijk
voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van gezondheidszorg via een
netwerk van Lokale Gezondheids Instellingen (LGIs), die elk zorg leveren
aan geografisch duidelijk afgebakende gebieden van circa 500.000 inwoners
elk. Tevens zijn circa 100 ziekenhuizen - vaak gelieerd aan een unversiteit –
semi-onafhankelijke instellingen.
De LGIs en de ziekenhuizen hebben een grote mate van organisationele en
financiële autonomie. Beide typen organisaties worden geleid door een
manager, benoemd door en verantwoordelijk voor de regio. Private
ziekenhuizen met contracten met de SSN namen in 2000 17,2% van alle
ziekenhuisopnames voor hun rekening, waarbij opgemerkt moet worden dat
de regionale verschillen enorm zijn. Eerstelijnszorg wordt geleverd door
onafhankelijke huisartsen die worden vergoed per patient, specialisten in het
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ziekenhuis zijn in loondienst en vrijgevestigde specialisten buiten het
ziekenhuis worden betaald per behandeling.

De SSN spendeerde 62,2 miljard euro in 2002 (6,4% van het BNP),
daarnaast bedroegen private uitgaven aan gezondheidszorg 20,3 miljard
euro (2% van BNP). Recente schattingen geven aan dat 44% van de private
uitgaven voor geneesmiddelen zijn, 32% voor artsen buiten het ziekenhuis
en 24% voor ziekenhuiszorg. De publieke gezondheidszorg wordt
gedomineerd door de ziekenhuissector die 46% van de
gezondheidszorguitgaven voor zijn rekening neemt. Het beleid is er reeds
enige tijd op gericht de ziekenhuisverpleegduur terug te dringen, en het
aantal bedden per 1000 bevolking is gedaald van 13 in 1975 naar 5 in 2001.
De hervorming in 1992 introduceerde een prospectief vergoedingssysteem
gebaseerd op "Diagnosis Related Groups" (DRGs), waarmee een einde
kwam aan de tot dan toe bestaande financiering van private en publieke
ziekenhuizen. Deze Italiaanse aanpak was vernieuwend in de doelstellingen
het aantal opnames en de doorstroom te vergroten en tegelijkertijd
substitutie te bereiken van verpleegdagen door dagbehandeling en
poliklinische bezoeken.

De Italiaanse HIV/AIDS-epidemie

De eerste Italiaanse AIDS-patiënt werd in 1982 gediagnosticeerd. Italië
heeft de op twee na hoogste prevalentie van AIDS in Europa. In de periode
1982-2003 werden 52.000 gevallen van AIDS gediagnosticeerd, waarvan
33.350 (64,7%) overleed. Achtenzeventig procent van de AIDS-gevallen
betrof mannen, 1,4% waren pediatrische AIDS-gevallen. De gemiddelde
leeftijd bij diagnose is zowel voor mannen als voor vrouwen gestegen: van
29 jaar bij mannen en 24 bij vrouwen in 1995 naar respectievelijk 40 en 36
in 2003. Het totale aantal HIV-geïnfecteerden is onbekend omdat
grootschalig anoniem testen in Italië niet is toegestaan. Schattingen op basis
van regionale registraties geven aan dat dit aantal in de orde van groote van
95.000 – 125.000 is. Intraveneuze druggebruikers vormen en vormden
steeds de groep met de meeste HIV/AIDS-gevallen. Toen de HIV-test ter
beschikking kwam bleek dat circa 50% van de intraveneuze druggebruikers
geïnfecteerd was in grote steden zoals Milaan, Genua en Rome. Verder
wordt geschat dat 70% van de gedetineerden intravenous druggebruiker is
en dat 7000 daarvan HIV-geïnfecteerd is en/of reeds AIDS ontwikkeld
heeft. Daarnaast was in de eerste fases van de HIV/AIDS-epidemie
bloedtransfusie een belangrijke bron voor overdracht van het virus. Er zijn
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1,2 miljoen bloeddonoren in Italië, waarvan 70% regelmatig doneert.
Infectie bereikte een piek in 1983 en 1984, daalde vervolgens enorm na de
invoering van bloedtesten in 1985 met nog slechts 12 gevalen van HIV-
infectie in 1986. De piek van de AIDS-epidemie was in het midden van de
90er jaren en het aantal jaarlijkse gevallen daalde vervolgens tussen 1997 en
2001 met bijna 30%. Ook de verdeling van de AIDS-gevallen over de
risicogroepen is in de loop der tijd veranderd. In 1993 betrof 63,2% van de
gevallen intraveneuze druggebruikers, in 2003 was dit nog slechts 36,6%. In
dezelfde periode steeg het aandeel van heterosexuelen van 16,2% naar
41,1%. Er is dus een verschuiving aan het plaatsvinden van de traditionele
duidelijk afgebakende risicogroepen naar de algemene bevolking die vooral
risico loopt via heterosexueel contact.

Samenvatting van de hoofdstukken

Dit proefschrift beslaat twee separate gebieden. Het eerste deel van het
proefschrift beschrijft studies die verricht werden met het expliciete doel de
beleidsmakers in de Italiaanse gezondheidszorg te ondersteunen in continue
evaluatie van het beleid. Het tweede deel gaat met name in op analyses naar
het effect van HAART (Highly Active AntiRetroviral Therapy) op kosten,
baten en kwaliteit van leven.

In hoofdstuk 2 wordt een studie gepresenteerd naar de socio-economische
impact van HIV/AIDS, met name naar de associatie tussen socio-
economische status en gezondheidszorggebruik bij AIDS-patiënten. Met
”Multiple Correspondence Analysis” werd een samengestelde maat voor
sociaal-economische status ontwikkeld, rekening houdend met diverse
cruciale variabelen. Op basis daarvan werd een classificatie ontwikkeld voor
sociaal-economische status (hoog, midden en laag) en werd zorggebruik,
ernst van de ziekte en transmissieroute vergeleken. De analyse toonde aan
dat sociaal-economische status een statistisch significante associatie heeft
met variaties in zorggebruik, overigens in belang na ernst van de ziekte die
het meest van de variatie verklaarde.

Hoofdstuk 3 reikt een methode aan beleidsmakers aan om op een rationale
manier middelen voor HIV/AIDS-patiënten te verdelen over diverse typen
gezondheidszorg. Hiertoe werd een economische methodology (”Balance-
of-Care” benadering ) toegepast, waarmee scenarios konden worden
gemaakt voor de huidige, geplande en toekomstige zorgverlening. Voor de
benadering werden gegevens verzameld over aanbod en gebruik van vier
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typen zorg bij AIDS: ziekenhuisverpleging, dagbehandeling, thuiszorg en
beschermde woonvormen. De studie toonde aan dat er relatief teveel
thuiszorg werd aangeboden. Een rationele hervedeling van het aanbod werd
geschat een potentiële besparing van 9,2% met zich mee te brengen.

Van alle psychiatrische en neurologische aandoeningen geassocieerd met
HIV kon indertijd aangenomen worden dat dementie de grootste impact zou
hebben op de public health vanwege grote individuele beperkingen bij de
patiënten en een grote vraag naar gezondheidszorg. In hoofdstuk 4 worden
de economische consequenties van dementie onderzocht in het kader van
een multinational onderzoek (Italië en Nederland). Schattingen van de
epidemiologische en economische impact van dementie zou het
beleidsmakers mogelijk moeten maken zorg adequaat te plannen. Dementie
is tevens één van de HIV-gerelateerde ziekten met een relatief lange
overleving. Langere overleving met HIV/AIDS werd voorpeld de
toekomstige prevalentie van HIV-encefalopthie sterk te vergroten. Tevens
toonde een zorggebruikstudie aan dat bij AIDS-patiënten met neurologische
complicaties in de chronische stadia van de ziekte het verpleegdagengebruik
twee keer zo hoog was dan bij patiënten zonder dergelijke complicaties.

De Italiaanse nationale context werd ingebracht in een multinationale
scenario analyse om toekomstige impacts op zorggebruik en kosten te
berekenen voor de EU in haar geheel (hoofdstuk 5). Ziekenhuiszorggebruik
werd geschat ten aanzien van verpleegdagen, poliklinische contacten en
dagbehandelingen, gebruik makend van een gestandaardiseerde benadering
op basis van twee ernststadia voor AIDS (chronisch en laat). Diverse
scenarios werden ontwikkeld voor diverse toekomstige epidemiologische
ontwikkelingen en uitgangspunten voor zorgbehoefte. Voor 1999 werd een
behoefte aan ziekenhuisbedden van 10.000-12.700 aangegeven voor AIDS-
patiënten in de gehele EU, hetgeen en toename betekende van mogelijk 60%
ten opzichte van het basisjaar 1995. De methodologie illustreerde dat bij
schattingen van toekomstig zorggebruik voor AIDS-patiënten rekening
gehouden moet worden met de stadia van ernst om bias te voorkómen.
Verdere multinationale ”what-if” analyses toonden bijvoorbeeld de
potentiële impact van combinatietherapie voor HIV/AIDS.

In hoofdstuk 6 wordt de kosten-utiliteit van thuiszorg bij AIDS-patiënten
geanalyseerd. Bij het begin van de AIDS-epidemie hadden Italiaanse
beleidsmakers besloten een belangrijk deel van de zorg buiten het
ziekenhuis te laten plaats vinden. De onderhavige studie neemt zowel de
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verdeling als de gezondheidszorg-politieke aspecten van kwaliteit van leven
in beschouwing. Het zorggebruik van een controlegroep AIDS-patiënten die
reguliere ziekenhuiszorg ontvingen werd voor deze studie vergeleken met
een groep AIDS-patiënten die naast ziekenhuiszorg thuiszorg ontvingen.
Inclusie tot de groep die tevens thuiszorg ontving was gebaseerd op stricte
criteria inzake ernst van de ziekte, lokatie en de aanwezigheid van informele
zorg. De gezondheidswinst voor beide groepen werd geschat met behulp
van een kwantitatieve kwaliteit-van-leven maat (”Quality of Well-Being
Scale”). De conclusie van de studie was dat thuiszorg een kosteneffectieve
strategie is voor de behandeling van AIDS, indien bij de patiënten stricte
criteria voor inclusie worden toegepast.

Hoofdstuk 7 beschrijft de epidemiologische, klinische en economische
veranderingen die plaatsvonden rondom de introductie van HAART in
Italië. Met name werd de impact gemeten op zorggebruik, kosten,
beperkingen, afhankelijkheid en kwaliteit van leven. Dit geschiedde op basis
van gematchte AIDS-patiëntencohorten in 1994 en 1998 met een
prospectieve multicentre observationele gegevensverzameling gedurende 6
maanden. Overall werden grote verschillen gemeten in mortaliteit,
ziekenhuisopnames, verpleegduur en directe kosten. Het 1998-cohort had
een betere kwaliteit van leven na 6 maanden op twee domeinen van het
gebruikte meetinstrument (emotionele reactie en energie) en het percentage
volledig afhankelijke patiënten was lager in 1998 dan in 1994 (1,4% versus
6,8%).

Ten gevolge van HIV-infectie of HAART kan bij patiënten diarrhee
optreden. Dit is een relatief veel voorkomend symptoom. Hoofdstuk 8
analyseert de impact van diarrhee op de kwaliteit van leven en de potentiële
effecten evan als bijwerking van HAART. Laatste effecten zouden
betrokken moeten worden bij de keuze van de optimale therapie. In de
studie werden 100 HIV-patiënten geïncludeerd met diarrhee terwijl ze op
HAART waren. Voor elke patiënt werd een gematchte controle geselecteerd
zonder diarrhee uit een bestaande database van een andere prospectieve
observationele studie. Voor kwaliteit van leven werd gebruik gemaakt van
de ”MOS-HIV Health Survey”. Vergeleken met matched controles hadden
patiënten met diarrhee tijdens HAART significant lagere scores op alle
domeinen van MOS-HIV. De conclusie van de studie was dat potentiële
relevante impacten op de kwaliteit van leven meegenomen moeten worden
bij de keuze van de specifieke HAART.






