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SAMENVATTING

Het belangrijkste doel van mijn onderzoek beschreven in dit proefschrift is het beoordelen 

van de toegevoegde waarde van het gebruik van data verkregen door middel van 

observationele studies in farmaco-economische evaluaties. 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn vijf subdoelen geformuleerd: 

1. het bestuderen van de bestaand farmaco-economisch onderzoek naar renin-

angiotensin-aldosterone system (RAAS) remmers, waaronder angiotensine-

converterend enzyme remmers (ACE-remmers) en angiotensine II-receptor blokkers 

(ARB’s) bij patiënten met diabetes type 2 (T2D) en nefropathie door middel van een 

systematisch literatuur onderzoek; 

2. het ontwikkelen van een raamwerk om de kwaliteit van observationele data te 

verbeteren; 

3. het uitvoeren van een vergelijkende studie naar de effectiviteit van ACE-remmers en 

ARBs in verschillende observationele studies en daarbij de waarde van observationele 

data te beoordelen; 

4. het beschrijven van de veranderingen in de economische last van diabetes in China en 

daarbij de waarde van observationele data in gezondheidseconomische onderzoeken 

te beoordelen; 

5. het evalueren van de kosteneffectiviteit en de invloed op het budget van ACE-remmers 

en ARBs bij Chinese patiënten met T2D en nefropathie en daarbij de waarde van 

observationele data in bestaande farmaco-economische evaluaties  te beoordelen.

In hoofdstuk 2 wordt een systematisch literatuuronderzoek beschreven van 

farmacoeconomische studies naar het gebruik van ACE-remmers en ARB’s in patiënten 

met T2D en nefropathie. Uit dit systematisch onderzoek blijkt dat het gebruik van RAAS 

remmers in patiënten met T2D en nefropathie de potentie heeft kosten te besparen in 

vergelijking met conventionele therapieën die geen gebruik maken van RAAS-remmers. 

Met betrekking tot de gebruikte analytische modellen, hebben de onderzoeken naar ACE-

remmers voornamelijk Markov-modellen gebruikt om de progressie van de ziekte over een 

relatief lange periode te simuleren, en de waarschijnlijkheid van transitie werd meestal 

geschat op grond  van data uit verschillende gerandomiseerde klinische studies (RCTs). De 

analytische modellen die werden gebruikt voor het bestuderen van ARBs waren relatief 
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consistent door het gebruik van data uit dezelfde beschikbare RCT’s, wat resulteerde tot 

overeenkomstige resultaten voor ARBs in verschillende landen. Tijdens ons streven om 

informatie te verkrijgen uit de beschikbare onderzoeken over het feitelijk gebruik van deze 

medicijnen en hun bijwerkingen, ontdekten we dat informatie over feitelijk medicijngebruik 

zelden in de farmaco-economische onderzoeken wordt meegenomen. Dit betekent dat 

er een algemeen gebrek is aan het gebruik van van observationele data in de farmaco-

economische evaluaties. 

Aangezien observationele studies een goed ontwikkeld onderzoeksontwerp en een 

complexe methodologie vereisen, is het van belang dat de benodigde data voor deze studies 

van hoge kwaliteit zijn.  Onder de verschillende soorten van observationele data, biedt 

bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier (EPD) extra mogelijkheden om vergelijkend 

onderzoek naar de effectiviteit en gebruikspatronen van medicijnen in de klinische 

praktijk te bestuderen. In hoofdstuk 3, beschrijven we het raamwerk, dat we ontwikkeld 

hebben om zowel de problemen als oplossingen voor de beoordeling van de kwaliteit 

van observationele data en het opschonen van deze data te beschrijven. Het raamwerk is 

gebaseerd op het ‘fit-for-use’-concept en bestaat uit de volgende vier stappen: 

1. het definiëren van algemene aannames (gegevens zijn juist en volledig); 

2. het definiëren van de data-vereisten op basis van de onderzoekstaak; 

3. het genereren van geobserveerde data met mogelijke kwaliteitsproblemen en het 

verifiëren of de algemene aannames niet waar zijn voor die waarnemingen; 

4. het selecteren van de beste strategieën om met de data met geverifieerde 

kwaliteitsproblemen om te gaan. 

Dit raamwerk helpt om een gedachtelijn waarmee problemen met data geïdentificeerd en 

aangepakt kunnen worden aan de hand van de systematische controle van de aannames 

die ten grondslag liggen aan het gebruik van de data. 

Met behulp van het raamwerk dat in hoofdstuk 3 is beschreven, hebben we opgeschoonde 

data gebruikt om een vergelijkend onderzoek uit te voeren naar het effect van ACE-remmers 

en ARB’s op de nierfunctie in patiënten met T2D in een real-world setting. Dit onderzoek is 

beschreven in hoofdstuk 4. We gebruikten een matching methode op basis van propensity 

scores en meerdere geïmputeerde datasets. Overlevingsmodellen met concurrerende 

risico’s toonden aan dat ACE-remmers en ARB’s vergelijkbaar waren bij het beschermen 

van patiënten met T2D tegen nierinsufficientie, hoewel het effect van de ARBs lichtelijk 
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gunstiger was. In vergelijking met eerdere RCT’s, is het effect in dit real-world onderzoek 

voor een langere periode gevolgd en is een combinatie van GFR en albuminurie, ongeacht de 

initiële nierfunctie, als klinisch eindpunt gebruikt. Bovendien werden de resultaten beter 

generaliseerbaar naar de algemene diabetespopulatie door de ongeselecteerde populatie 

patiënten in dit onderzoek. Door de voorbewerking  van de datakwaliteit en de gebruikte 

propensity-score matching methode zijn we erin geslaagd om de invloed van verstorende 

factoren te verminderen, een van de belangrijkste problemen in van observationeel 

onderzoek.

Naast het bestuderen van de effectiviteit zijn financiële kosten essentieel element in 

farmaco-economisch onderzoek. In hoofdstuk 5 hebben we een onderzoek beschreven 

naar de veranderingen vandiabetes-gerelateerde kosten bij Chinese patiënten aan de hand 

van elektronische vergoedingsgegevens. Onze resultaten toonden een stijgende trend in 

totale medische kosten en diabetes-gerelateerde kosten gedurende 2009-2011. We hebben 

het eerder genoemde kwaliteitsraamwerk ook toegepast in deze studie. De gebruikte 

data in dit onderzoek verschaffen informatie over medische bezoeken die plaatsvonden 

op alle niveaus binnen de zorginstellingen, welke de beperkingen van een alleen op 

individuele ziekenhuiskosten gebaseerde analyse omzeilt. De verkregen informatie over 

geneesmiddelen op recept hielpen ons het gebruik van verschillende antihypertensieve 

medicatie onder algemene diabetespatiënten in kaart te brengen. Deze informatie vormde 

de basis voor onze nadere kosten-effectiviteitsanalyses. 

In hoofdstuk 6 hebben we een kosteneffectiviteitsanalyse beschreven van RAAS-remmers 

(ACE-remmers en ARBs) versus andere actieve antihypertensieve middelen en geen 

antihypertensieve behandelingen bij patiënten met T2D en nefropathie in China. Naast de 

farmaco-economische evaluatie is een budget impact analyse uitgevoerd om de financiële 

veranderingen van het Chinese urban employee basic medical insurance (UEBMI) budget, 

wanneer verschillende strategieën voor medicijngebruik worden toegepast, te analyseren. 

In deze studie hebben we geprobeerd om eerdere bevindingen met betrekking tot real-

world data in een China-specifieke setting toe te passen, inclusief de kosten en het huidige 

patroon van medicijngebruik uit hoofdstuk 5. De resultaten tonen aan dat het gebruik van 

RAAS-remmers de kosten voor patiënten met T2D in China op de lange termijn zouden 

kunnen verlagen. 

Hoofdstuk 7 biedt een algemene discussie over observationele data en gerelateerde 

kwesties. De zorgen over de kwaliteit van observationele data zijn toegenomen met het 
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toegenomen gebruik van observationele data in real-world studies. Het kwaliteitsraamwerk 

dat in dit proefschrift is beschreven, voorziet in stap-voor-stap procedures bij het bepalen 

van welke gegevens moeten worden verzameld en op welke manier kwaliteitsproblemen 

opgelost kunnen worden. Het raamwerk laat zien dat het verschaffen van gedetailleerde 

informatie omtrent de beoordeling van de kwaliteit van studiedata helpt om de validiteit 

van studieresultaten te waarborgen en het gebruik van observationele data in verschillende 

onderzoekssettings te verbeteren. Door middel van dit raamwerk hebben we verbeterde 

gegevens verkregen om een vergelijkend effectiviteitsonderzoek uit te voeren, en daarbij 

aandacht besteed aan de aanbevelingen en richtlijnen die voor een kwalitatief goed 

onderzoek nodig zijn. Wij zijn van mening dat gedetailleerde, transparante en kwalitatief 

goed vergelijkende effectiviteitsonderzoeken kunnen bijdragen aan het gebruik van 

observationele studies voor nadere farmaco-economische onderzoeken. Farmaco-

economische studies op basis van lokale kostendata kunnen van groot belang zijn voor 

beleidsmakers van nationale strategieën met een hoge prijs-kwaliteitverhouding. De budget 

impact analyse voor China beschreven in dit proefschrift is een poging om een farmaco-

economisch onderzoek uit te voeren op basis van observationele data. Een dergelijke 

budget impact analyse is zeer waardevol bij het formuleren van passende opties bij de 

diabetes behandeling, bij het optimaliseren van de toewijzing van financiele middelen in 

de gezondheidszorg en bij het verbetereb van de kwaliteit van leven van patiënten. 
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