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Wat is een trial based economische 
evaluatie?

Trial gebaseerde economische evaluatie: 

• Evaluatie van kosten en effecten gelijktijdig aan een 
klinische trial

Model gebaseerde economische evaluatie van kosten 
en effecten:

• Hoeft niet gelijktijdig met klinische trial

• Aparte masterclass
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Waarom een trial based economische 
evaluatie?

RCT onderzoekt ontbrekend bewijs voor een 
behandeleffect: 

Biedt een vroege mogelijkheid om ook een uitspraak 

te doen of een behandeling kosteneffectief is.

• Explanatory trials: onderzoeken of een interventie 
werkt onder ideale omstandigheden (efficacy)

• Pragmatic trials: onderzoeken of een interventie werkt 
in “real world” (effectiveness) 
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Waarom een trial based economische 
evaluatie?
• Idealiter zijn klinische trials voor een belangrijk deel pragmatisch 

en sluiten ze aan op de klinische praktijk.

• Echter: bij onderzoek naar b.v. nieuwe medicijnen heeft een RCT 
vaak een explorerend karakter.

• Nadelen van een exploratieve trial voor een economische 
evaluatie zijn:

- geen goede vergelijking

- beperkte externe validiteit

- beperkte follow-up duur

Dit kan voor een deel worden opgelost door gebruik te maken van 
modelleren aparte masterclass
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Wanneer een trial based economische 
evaluatie?

Doel: het besluitvormingsproces rondom een behandeling-

/diagnostiek te ondersteunen:

Relevante vragen voor een economische evaluatie:

1. Wat is het beslisprobleem?

2. Tijdshorizon

3. Perspectief

4. Welke type economische evaluatie?
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1. Wat is het beslisprobleem?

- Heeft de investering in een behandeling het gewenste 
effect vergeleken met de standaard zorg voor 
patiënten?

- Is een behandeling kosteneffectief voor bepaalde 
groepen patiënten?

- Is een behandeling kosteneffectief in een bepaalde 
setting (tweede-eerste lijn)?

7



Economische evaluatie: altijd 
vergelijking!

Keuze

Kosten A

Kosten B

Behandeling A

Behandeling B

Effecten A

Effecten B

Verschil in kosten Verschil in effecten

relatie



2. Tijdshorizon

Trial based economische evaluatie

• Voor de duur van de klinische trial MAAR

• Extrapolatie van langere termijn effecten en kosten 
kan worden gedaan door middel van modellering 
(aparte masterclass). 

• In dat geval kan de tijdsperiode veel langer zijn dan 
de follow-up duur in de trial.
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3. Perspectief

Financieringsperspectief: bijv. verzekeraar

Gezondheidszorgperspectief 

Instellingsperspectief : bijv. ziekenhuis

Maatschappelijk perspectief: verplicht!!

Het maatschappelijk perspectief is allesomvattend: houdt rekening met 

alle organisaties/betrokkenen in de samenleving d.w.z. alle kosten worden

meegenomen 

Gaat over welke kosten en effecten er worden gemeten



4. Welke type economische evaluatie
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IDENTIEK VERSCHILLEND



Stappen in evaluatie van effecten

1) Identificatie van relevante effecten

2) Meten van effecten/gezondheidsuitkomsten

3) Waarderen van gezondheidsuitkomsten: utiliteit 

4) Vermenigvuldigen utiliteit met duur van 
gezondheidstoestand: QALY (in kosten-utiliteit 
analyse)



1) Identificatie van relevante effecten

Kosten-effectiviteit analyse

Klinische uitkomsten en/of kwaliteit van leven 

(beschrijvend)

Kosten-utiliteit analyse

Kwaliteit van leven (waarderend) vermenigvuldigd

met duur: QALY



2) Meten van klinische uitkomsten

Positieve effecten:

• verlaging bloeddruk (hypertensie)

• ontdekte cases (screening en diagnostiek)

• (ziektevrije) overleving (kanker)

• voorkómen van een gebeurtenis (recidief, hartaanval, hersenbloeding)

Negatieve effecten:

• jeuk, uitslag

• misselijkheid, pijn

• infectie 

• sterfte





2) Meten van kwaliteit van leven

Bestaat uit verschillende dimensies o.a.:

• Fysiek

• Mentaal 

• Sociaal

Ziekte of aandoening—> Pijn–> Beperkt wandelen Beperkt sociaal leven*

*WHO: international classification of impairment, abilities and participation
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2) Meten van kwaliteit van leven

Verschillende instrumenten:

*Ziekte-specifiek bijv. EORTC (kanker-specifiek)

*Domein-specifiek bijv. STAI (angst), pijn

*Generiek: algemene gezondheidstoestand zoals een 

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven lijst 

de EQ-5D.



EQ-5D-5L
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Zet bij iedere groep in de lijst hieronder een kruisje in het hokje dat het best past bij 
uw gezondheid VANDAAG. 
 
MOBILITEIT 

Ik heb geen problemen met lopen        

Ik heb een beetje problemen met lopen       
Ik heb matige problemen met lopen        

Ik heb ernstige problemen met lopen       

Ik ben niet in staat om te lopen        

 
ZELFZORG 

Ik heb geen problemen met mijzelf wassen of aankleden    

Ik heb een beetje problemen met mijzelf wassen of aankleden    

Ik heb matige problemen met mijzelf wassen of aankleden     

Ik heb ernstige problemen met mijzelf wassen of aankleden    

Ik ben niet in staat mijzelf te wassen of aan te kleden     

 
DAGELIJKSE ACTIVITEITEN (bijv. werk, studie, huishouden, gezins- en 
vrijetijdsactiviteiten) 

Ik heb geen problemen met mijn dagelijkse activiteiten     

Ik heb een beetje problemen met mijn dagelijkse activiteiten    

Ik heb matige problemen met mijn dagelijkse activiteiten     

Ik heb ernstige problemen met mijn dagelijkse activiteiten     

Ik ben niet in staat mijn dagelijkse activiteiten uit te voeren     

 
PIJN/ONGEMAK 

Ik heb geen pijn of ongemak         

Ik heb een beetje pijn of ongemak       

Ik heb matige pijn of ongemak       

Ik heb ernstige pijn of ongemak       

Ik heb extreme pijn of ongemak       

 
ANGST/SOMBERHEID 

Ik ben niet angstig of somber        

Ik ben een beetje angstig of somber       

Ik ben matig angstig of somber       

Ik ben erg angstig of somber        

Ik ben extreem angstig of somber       

  

 



EQ-5D-5L
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Om mensen te helpen bij het aangeven hoe goed of hoe 

slecht een gezondheidstoestand is, hebben we een 

meetschaal (te vergelijken met een thermometer) gemaakt. 

Op de meetschaal hiernaast betekent “100” de beste 

gezondheidstoestand die u zich kunt voorstellen, en “0” de 

slechtste gezondheidstoestand die u zich kunt voorstellen. 

We willen u vragen op deze meetschaal aan te geven hoe 

goed of hoe slecht volgens u uw eigen gezondheidstoestand 

vandaag is. Trek een lijn van het hokje hieronder naar het 

punt op de meetschaal dat volgens u aangeeft hoe goed of 

hoe slecht uw gezondheidstoestand vandaag is. 

 
 
 

Best 

voorstelbare 

gezondheidstoestand 

Slechts 

voorstelbare 

gezondheidstoestand 

80



EQ-5D-5L: voorbeeld

Corporate presentatie | stafdienst Communicatie | maart 2011 | September 24, 2021 20

Patient vult dit in: 
Gezondheidstoestand

11223

Wat zegt dit?

Zet bij iedere groep in de lijst hieronder een kruisje in het hokje dat het best past bij uw 
gezondheid VANDAAG. 
 
MOBILITEIT 

Ik heb geen problemen met lopen        

Ik heb een beetje problemen met lopen       
Ik heb matige problemen met lopen        

Ik heb ernstige problemen met lopen       

Ik ben niet in staat om te lopen        

 
ZELFZORG 

Ik heb geen problemen met mijzelf wassen of aankleden    

Ik heb een beetje problemen met mijzelf wassen of aankleden    

Ik heb matige problemen met mijzelf wassen of aankleden    

Ik heb ernstige problemen met mijzelf wassen of aankleden    

Ik ben niet in staat mijzelf te wassen of aan te kleden     

 
DAGELIJKSE ACTIVITEITEN (bijv. werk, studie, huishouden, gezins- en 
vrijetijdsactiviteiten) 

Ik heb geen problemen met mijn dagelijkse activiteiten     

Ik heb een beetje problemen met mijn dagelijkse activiteiten    

Ik heb matige problemen met mijn dagelijkse activiteiten     

Ik heb ernstige problemen met mijn dagelijkse activiteiten     

Ik ben niet in staat mijn dagelijkse activiteiten uit te voeren    

 
PIJN/ONGEMAK 

Ik heb geen pijn of ongemak         

Ik heb een beetje pijn of ongemak       

Ik heb matige pijn of ongemak       

Ik heb ernstige pijn of ongemak       

Ik heb extreme pijn of ongemak       

 
ANGST/SOMBERHEID 

Ik ben niet angstig of somber        

Ik ben een beetje angstig of somber       

Ik ben matig angstig of somber       

Ik ben erg angstig of somber        

Ik ben extreem angstig of somber       

  



Verschil tussen beschrijven en 
waarderen kwaliteit van leven

Beschrijvend: meestal beschrijving/analyse van 

scores op aparte dimensies.

Vanuit economisch perspectief is de relatieve waarde die 

patiënten of anderen geven aan de verschillende dimensies 

binnen kwaliteit van leven van belang.

B.v. een kleine vermindering in pijn kan hoog worden 

gewaardeerd of de mogelijkheid tot weer kunnen traplopen 

wordt minder gewaardeerd omdat iemand gelijkvloers woont.
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3) Waarderen van kwaliteit van leven

- rekening houden met voorkeuren (preferenties) voor 
gezondheidstoestanden

- weging van verschillende dimensies van kwaliteit van leven in 
einduitkomst

Op welke wijze waarderen we binnen de economische evaluatie?

Utiliteit: waarde voor een effect

Het toekennen van een waarde aan een bepaalde gezondheidstoestand, 
uitgedrukt in een getal tussen: 

0 (de slechtst voorstelbare gezondheidstoestand)  

1 (de best voorstelbare gezondheidstoestand)



3) Waarderen van kwaliteit van leven

EQ-5D-5L: 3.125 unieke gezondheidstoestanden

Deel van deze gezondheidstoestanden is voorgelegd aan de algemene bevolking. 

Voor een aantal gezondheidstoestanden is telkens de vraag voorgelegd waar hun

voorkeur naar uitging: 1) een gezondheidstoestand met beperkingen in een van de 5

dimensies van de EQ-5D voor een periode van 10 jaar of 2) een gezondheids-

toestand met geen beperkingen voor een kortere duur. Telkens werd er gevarieerd 

totdat een respondent beide toestanden gelijkwaardig vond.

Op basis van een regressiemodel zijn er vervolgens gewichten toegekend aan de 

verschillende levels van de 5 dimensies van de EQ-5D. 

Dit noemen we een tarief vanuit een maatschappelijk perspectief.
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Waardering van EQ-5D gezondheids-
toestand 11223
Berekening utiliteit  

Volledige gezondheid = 1.000

Voor dysfunctionele toestand -0.046

Mobiliteit (niveau 1) -0

Zelfzorg (niveau 1) -0

Dagelijkse activiteiten (niveau 2) -0.039

Pijn/klachten (niveau 2) -0.066

Stemming (niveau 3) -0.145

Dus voor 11223: Utiliteit =0.704



4) Vermenigvuldiging met duur: 
Quality Adjusted Life Year

Jaren

0

1

Utiliteit

11

4 * 0,9 = 3,6

3 * 0,7 = 2,1

4 * 0,2 = 0,8

Totaal QALY: 6,5

4 7

0.2

0.7

0.9



Stappen in kosten analyse

Definitie kosten: inzet van menskracht en middelen: 
uitgedrukt in volume-eenheden

1)Identificatie: bepalen van relevante kosten

2)Meten: verzamelen volume-eenheden (Q)

3)Waarderen: bepalen van kostprijzen per volume-
eenheid (P)

4)Berekenen: kosten = P x Q



1) Identificatie: kostensoorten 
maatschappelijk perspectief
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1) Identificatie: kostensoorten 
maatschappelijk perspectief

Directe kosten binnen gezondheidszorg: ziekenhuis

aantal verpleegdagen

aantal/duur OK verrichtingen

Directe kosten binnen gezondheidszorg: overig 

aantal huisartsbezoeken, uren thuiszorg, medicatie

Kosten buiten de gezondheidszorg

out of pocket; reiskosten, parkeerkosten 

productiviteitsverliezen / ziekteverzuim

informele zorg

Detaillering hangt af van vraagstelling!!



2) Bronnen voor meten van gebruik van 
middelen binnen klinische trial

Case Record Form

Vaak gebruikt in geval van ziekenhuiskosten

Kostenvragenlijsten ( medische consumptie vragenlijst, 
productiviteitsvragenlijst ) / dagboeken

Gestructureerde interviews met patiënten of professionals



3) Waarderen van verbruikte middelen

Werkelijke kostprijzen: 

Bijv. zelf kostprijs berekenen

Kostprijzen kostenhandleiding Zorginstituut Nederland

Tarieven

- Bijv. DBC tarief maar heeft niet de voorkeur!!

Marktprijzen

- Bijv. ‘over the counter’ medicatie



4) Bronnen voor waarderen van 
gebruik van middelen

* Gepubliceerde richtlijnprijzen

Kostenhandleiding zorginstituut Nederland 2015

* Websites

GIP databank (medicijnen/hulpmiddelen),

Farmacotherapeutisch kompas 
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/

* Lokale kostprijzen (van ziekenhuis) of zelf berekenen 
m.b.v. kostenhandleiding

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/


Voorbeeld kosten analysis

32

MAL-PDT

(N=200)

Mean(€)

Imiquimod

(N=192)

Mean(€)

Topical fluorouracil

(N=198)

Mean(€)

Pretreatment costs 199 196 199 

Treatment cost 

Personnel (60 minutes) 31 – –

Cream 204 190 41

Material (incl.Aktilite) 28 25 25

Total treatment costs 355* 215 66

Side effects (SUSAR) – 1·1 1·5

Outpatient control visits** 87 95 98

Extra biopsy 31 20 24

Extra telephonic 

consultation
1·2 2 1·6

Extra photo 1·6 0·5 0·5

Total post treatment 

costs
121 118 125 

Total mean treatment 

costs
680 526 388 



Economische evaluatie: altijd 
vergelijking!

Keuze

Kosten A

Kosten B

Behandeling A

Behandeling B

Effecten A

Effecten B

Verschil in kosten Verschil in effecten

Relatie=incrementele kosten-effectiviteitsratio



Incrementele kosten-effectiviteitsratio

Klinische uitkomst:

• Kosten per vermeden recidief

• Kosten per genezen patiënt

• Kosten per gewonnen levensjaar

Waarderend kwaliteit van leven

- Kosten per QALY

Keuze voor meerdere ratio’s mogelijk!!

Kosten-

effectiviteitsanalyse

Kosten-

utiliteitsanalyse



Berekening kosten-effectiviteitsratio

 Kosten QALYs Ratio 

oude behandeling A 3.075 4  

nieuwe behandeling B 3.000 3.95  

Incrementeel (B-A) - €75 -0.05 €1500 

besparing 

/QALY verlies 

 

 Kosten QALYs Ratio 

oude behandeling A 16.000 7  

nieuwe behandeling B 16.600 7.02  

Incrementeel (B-A)  €600 0.02 €30.000 

investeren 

/QALY winst 

 

Voorbeeld 2

Voorbeeld 1



Conclusies op basis van economische 
evaluatie

Nieuwe voorziening 

heeft (t.o.v. het 

alternatief):

Lagere effectiviteit

-0.05 QALY

Hogere effectiviteit

+0.02 QALY

Lagere kosten

-€75

€1500 besparing 

per 1 QALY verlies

WAT DOEN??

Dominantie: altijd 

accepteren

Hogere kosten

+600

Inferieur: altijd 

verwerpen

€30.000 investeren 

per 1 QALY winst

WAT DOEN??



Analyse en interpretatie
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- Vraag: welke onzekerheid zit er rondom deze ratio? 

- Wat is de kans dat de nieuwe behandeling kosteneffectief is?



Analyse en interpretatie
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Welke type analyse is dan geschikt om deze vraag te beantwoorden?

- Om een verschil bijvoorbeeld in gemiddelde kosten tussen 2 groepen 

te testen kan worden gedacht aan parametrische test zoals t-test.

- Echter, parametrische testen voldoen niet omdat de kosten (en effect) 

data heel vaak niet normaal verdeeld zijn.



Analyse en interpretatie
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In praktijk: scheve verdeling waarbij het voorkomt dat patiënten 
incidenteel hoge kosten maken en zeker in geval van kosten: 
negatieve kosten niet gemaakt kunnen worden.



Analyse en interpretatie
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Er bestaan verschillende analysetechnieken om kosten (en effect) data te 

analyseren waarvan de meest gebruikte binnen een trial based

economische evaluatie: de non-parametrische bootstrapanalyse (Efron

&Tibshirani,1983)

Kern van een bootstrapanalyse:

- Een steekproef wordt getrokken uit originele data met 

teruglegging

- Dit kan worden gedaan voor zowel de kosten als effecten

- Een bootstrap gemiddelde wordt berekend 

- Deze stappen worden een aantal keer (bijvoorbeeld 1000) 

herhaald waardoor een empirische schatting van de verdeling 

van je steekproef wordt verkregen.



Analyse en interpretatie
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Praktisch voorbeeld: stel je hebt een sample bestaande uit de getallen 

4,6,8,8,10

Mogelijke bootstrap samples kunnen dan zijn:

4,6,6,8,10

8,10,10,10,4

4,4,4,6,6 etc..



Analyse en interpretatie
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• Macro in excell



Analyse en interpretatie
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Resultaten van een bootstrap analyse worden geplaatst in:

1. Een puntenwolk: geeft de verdeling weer van alle 

gebootstrapte ratio’s. 



Analyse, onzekerheid en interpretatie

higher effectiveness,
lower costs SE: 
dominant

in
c
re

m
e

n
ta

l
Q

A
L

Y



Analyse en interpretatie
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Resultaten van een bootstrap analyse worden geplaatst in:

2. Een acceptability curve: geeft de kans weer dat een 

interventie kosteneffectief is gegeven een bepaalde 

grenswaarde 



Resultaten en interpretatie
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Acceptatie incrementele ratio’s

dominant

inferieur

kosten verschil

QALY verschil

grenswaarde?

grenswaarde?

+-

+

-



Wat is een acceptabele grenswaarde 
voor een QALY?

• Nederland: tot €80,000/QALY bij hoge ziektelast (RVZ 
2006)

• UK: varieert van £ 30.000 tot £ 45.000 per QALY

Dus: 

• Geen vaststaande grenswaarde!

• En andere overwegingen tellen mee bij vergoeding: 
(publieke) opinie, ethische, juridische aspecten



Vragen?
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