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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)  

 

 

 

 

Corporate presentatie | stafdienst Communicatie | maart 2011 | March 16, 2018 4 



16-3-2018 

3 

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: 

 

Eisen of relevante vragen voor een economische evaluatie: 

1. Wat is het beslisprobleem? 

2. Tijdshorizon 

3. Perspectief 

4. Welke type economische evaluatie? 

 

 

Corporate presentatie | stafdienst Communicatie | maart 2011 | March 16, 2018 6 



16-3-2018 

4 

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)? 
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Economische evaluatie: altijd 
vergelijking! 

Keuze 

Kosten A 

Kosten B 

Behandeling A 

Behandeling B 

Effecten A 

Effecten B 

Verschil in kosten Verschil in effecten 

relatie 
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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 
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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) 
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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 
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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-3L (inmiddels is er ook EQ-5D-5L) 
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EuroQoL-5D questionnaire 

Gezondheidsvragenlijst 
We willen onderzoeken hoe mensen denken over gezondheid. Op de volgende bladzijden 

beschrijven we enkele gezondheidstoestanden waar mensen zich zoal in kunnen bevinden. We 

willen u vragen hoe goed of hoe slecht u iedere gezondheidstoestand voor iemand als uzelf 

zou vinden. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat ons alleen om uw persoonlijke 

mening. Om te beginnen willen we u vragen om aan te geven (op de volgende pagina) hoe uw 

eigen gezondheidstoestand vandaag is. 

 

Zet bij iedere groep in de lijst hieronder een kruisje in het hokje achter de zin die het best past 

bij uw eigen gezondheidstoestand vandaag. 

 

Mobiliteit 

Ik heb geen problemen met lopen        
Ik heb enige problemen met lopen         
Ik ben bedlegerig           
 

Zelfzorg 

Ik heb geen problemen om mijzelf te wassen of aan te kleden     
Ik heb enige problemen om mijzelf te wassen of aan te kleden     
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 enige problemen met mijn dagelijkse activiteiten      
Ik ben niet in staat mijn dagelijkse activiteiten uit te voeren     
 

Pijn/klachten 

Ik heb geen pijn of andere klachten         
Ik heb matige pijn of andere klachten        
Ik heb zeer ernstige pijn of andere klachten        
 

Stemming 

Ik ben niet angstig of somber         
Ik ben matig angstig of somber         
Ik ben erg angstig of somber          
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EQ-5D-3L 

Corporate presentatie | stafdienst Communicatie | maart 2011 | March 16, 2018 19 

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 

EQ-5D-3L: voorbeeld 
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Gezondheidstoestand 

11223 

Wat zegt dit? 
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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. 

21 

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) 
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3) Waarderen van kwaliteit van leven 

EQ-5D-3L: 243 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 

Constante (for elke dysfunctionele toestand):   -0.081 

Mobiliteit (niveau 1)      -0 

Zelfzorg (niveau 1)      -0 

Dagelijkse activiteiten (niveau 2)     -0.036 

Pijn/klachten (niveau 2)      -0.123 

Stemming (niveau 3)      -0.236 

N3 (niveau 3 in tenminste één dimensie)    -0.029 

 

Dus voor 11223:                           Utiliteit =0.495 
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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 
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1) Identificatie: kostensoorten 
 maatschappelijk perspectief 

Corporate presentatie | stafdienst Communicatie | maart 2011 | March 16, 2018 27 

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

Case Record Form 

Vaak gebruikt in geval van ziekenhuiskosten 

 

Kostenvragenlijsten / dagboeken 

 

Gestructureerde interviews met patiënten of professionals 

 

Expert opinion 

3) Waarderen van verbruikte middelen 

Werkelijke kostprijzen:  

 Bijv. MUMC kostprijsberekeningen 

 

Tarieven 

 - Bijv. DBC tarief 

 

Marktprijzen 

 - Bijv. ‘over the counter’ medicatie 
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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 

Cost category 

 
Costs per unit (€) 

 
Experimental 
strategy   

Usual care 
strategy 

Increment  

(95% UI) 

 Costs directly related to the intervention 

 
  367 (198) 

 
  374 (202) 

 
-7 (-58 to 39) 

   Medication 

 
Price / drug 

 
  334 (194) 

 
  374 (202) 

 
-40 (-90 to 8) 

   Initial instruction 

  Electronic monitor  

 

6.53 / instruction 

15.28 / monitor 

 

      7 (0) 

    26 (16) 

 

0  

  

 

  

   Training 

 
19.80 / 3 sessions 

 
      1 (4) 

 
0 

 
  

   GP consultation  

 
17.60 / consultation 

 
  120 (57) 

 
  120 (61) 

 
  

 Other direct healthcare costs 

 
  460 (879) 

 
  553 (1,582) 

 
-92 (-421 to 192) 

   Specialist 

 
77.00 / consultation 

 
    87(174) 

 
    91 (266) 

 
  

   Physical therapist 

 
19.25 / visit 

 
    47 (122) 

 
    28 (72) 

 
  

   Hypertension nurse 

 
59.85 / consultation 

 
      0 (0) 

 
      2 (13) 

 
  

   Home care 

 
26.65 / hour 

 
    47 (204) 

 
    65 (402) 

 
  

   Admission 

 
351.89 / day 

 
  157 (708) 

 
  247 (1,263) 

 
  

 Direct non healthcare costs 

 
  115 (332) 

 
    71 (271) 

 
44 (-23 to 121) 

   Informal care 

 
8.00/hour 

 
    79 (310) 

 
    47 (267) 

 
  

   Paid house help 

 
8.00/hour 

 
     26 (101) 

 
       9 (28) 

 
  

   OTC medication 

 
Reported costs 

 
       7 (37) 

 
     12 (28) 

 
  

   Transportation 

 
Reported costs 

 
       3 (3) 

 
       3 (3) 

 
  

 Indirect non healthcare costs 

 
   632 (3,488) 

 
   528 (3,720) 

 
104 (-794 to 966) 

      Paid work 

 
Friction costs 

 
   358 (1,804) 

 
   257 (2,014) 

 
  

      Unpaid work 

 
8.42 / hour 

 
   268 (1,827) 

 
   251 (1,709) 

 
  

      Household work 

 
8.42 / hour 

 
       5 (22) 

 
     20 (128) 

 
  

 TOTAL SOCIETAL COSTS   

 

1,573 (3,602) 

 
1,526 (4,032) 

 
47 (-873 to 867) 

 

Voorbeeld kosten analyse 

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/
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Voorbeeld kostenanalyse 
33 

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 
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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’ voorziening A 3.075 4  

‘nieuwe’ voorziening B 3.000 3.95  

Incrementeel (B-A) - €75 -0.05 €1500 

besparing 

/QALY verlies 

 

 Kosten QALYs Ratio 

‘oude’ voorziening A 16.000 7  

‘nieuwe’voorziening B 16.600 7.02  

Incrementeel (B-A)  €600 0.02 €30.000 

investeren 

/QALY winst 

 

Voorbeeld 2 

Voorbeeld 1 
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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? 
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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. 
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Analyse en interpretatie 

Corporate presentatie | stafdienst Communicatie | maart 2011 | March 16, 2018 41 

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.. 
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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.  
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Resultaten en interpretatie 
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Resultaten en interpretatie 
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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 
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Diabetic peripheral neuropathy – lower 
limbs 
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• Nerve damage caused by diabetes  

• Most common complication of diabetes (up to 50% of diabetics). 

• Leads to numbness, loss of sensation, and sometimes pain in 

feet, legs, or hands (burning, sharp-shooting, electric-like pain) 

• A subset suffers from pain (5%-35% of  diabetics)  

• Best medical treatment (e.g. keeping blood sugar levels as close 

to normal as possible) 

• Part of patients with moderate/severe pain is not responsive to 

BMT: spinal cord stimulation a treatment option 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ziektevrijleven.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2F9-Symptomen-Van-Neuropathie-Bij-Diabetes-Type-2-Behandeling-Tips.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ziektevrijleven.nl%2Fneuropathie-diabetes%2F&docid=1jJi_o2XMmIKOM&tbnid=21n8x2O3BsND6M%3A&vet=1&w=600&h=300&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwiotJCDkunZAhXCtxQKHdoUBaQQMwhKKA0wDQ&iact=c&ictx=1
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Spinal cord stimulation 
(ruggenmergstimulatie) 
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• Alongside a two-center randomized controlled trial 

• 36 PDPN patients with severe lower limb pain, not responding to 
conventional therapy 

• Randomized to SCS+BMT or BMT alone 

• Two types of EE:  

     1) societal costs and quality-adjusted life years (QALYs) 

     2) direct healthcare costs and the number of successfully 

         treated patients (clinically relevant pain reduction) 

• Time horizon of 12 months.  

• Bootstrap- and secondary  analyses were performed to address 
uncertainty.  
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Methods trial-based economic evaluation 
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Flow chart 
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SCS: FU 12 months 

BMT: FU 6 months 

Baseline characteristics study population 
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Baseline characteristic SCS (n=22) BMT (n=14) 

Age – years  57.1±12.4 56.5±8.0 

Sex (m/f) – no. (%) 15/7 (68/32) 9/5 (64/36) 

DM I / II – no. (%) 3/19 (14/86) 1 /13 (7/93) 

MDNS†      

     MDNS 0 (%) 13.6 21.4 

     MDNS 1 (%) 18.2 21.4 

     MDNS 2 (%) 40.9 35.8 

     MDNS 3 (%) 27.3 21.4 

Level of education     

     Low (%) 63.6 57.2 

     Middle (%) 27.3 7.1 

     High (%) 9.1 35.7 

Employment status     

     Retired (%) 31.8 21.4 

     Employed (%) 40.9 21.4 

     Unemployed (%) 0 7.1 

     Incapacitated (%) 22.7 21.4 

     Domestic work (%) 4.6 28.6 

EQ-5D‡     

     Utility score (pooled mean) 0.25 0.33 
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Utility scores and QALYs over time and 
treatment success 

Group Baseline 3 

months 

6 months 9 

months 

12 

months 

QALYs 

SCS 0.25 0.51 0.46 0.49 0.48 0.5 

BMT 0.33 0.43 0.33 0.33 0.33 0.36 

Adjusted 

utility 

scores 

Mean 

difference 

correction 

(+0.08) 

LOC-F Adjusted 

QALYs 

SCS 0.33 0.59 0.54 0.57 0.56 0.58 

BMT 0.33 0.43 0.33 0.33 0.33 0.36 

Group Succes 

SCS 55% 

BMT 

 

7% 
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Resource use and costs 
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  Cost per resource unita Mean costs at 0 - 6 months 

              SCS                                BMT             

Mean costs at 0 - 12 months 

                  SCS                                     BMT 

Intervention costs   15.783,25 308,11 16.579,92 341,97 

Pre-intervention costs   260,73 268,76 260,73 268,76 

    First consultation pain 

specialist 
92,08/visitb 92,08 92,08 92,08 92,08 

    EMG 176,68/EMGb 168,65 176,68 168,65 176,68 

Per-intervention costs   13.682,88 10,99 13.691,05 16,49 

    Time of surgical operation 1,15/minb 141,29 - 141,29 - 

    Total surgical operation 

time 
11,49/minb 1996,13 - 1996,13 - 

    Infusion medication 120,09/infusionb 229,26 - 229,26 - 

    Radiology (assistance and x- 

    ray) 

600,08/operationb 551,50 - 551,50 - 

    SCS electrode 2737,48/electrodeb 2.737,48 - 2.737,48 - 

    SCS extension 983,36/extensionb 759,87 - 759,87 - 

    SCS battery 7841,99/batteryb 6.059,72 - 6.059,72 - 

    Admission 311,13/day AHb 1.179,70 - 1.179,70 - 

    Laboratory assays (glucose  

    curves, HbA1c) 

2,36/essay (glucose 

curves) b 

9,99/essay(HbA1c) b 

27,93 10,99 36,10 16,49 
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Resource use and costs – cont. 
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  Cost per resource unita Mean costs at 0 - 6 months 

           SCS                               BMT 

Mean costs at 0 - 12 months 

                  SCS                                         BMT 

Post-intervention costs   1.839,64 28,36 2.628,13 56,72 
Other treatments (Qutenza) 1200,00/treatmentb 106,21 0 106,21 0 
Radiology 94,71/x-rayb 0 - 8,61 - 
Complication costs related to 

intervention 
  1.648,40 - 2.388,00 - 

    Lead revision Variousb  130,96 - 130,96 - 
    Lead replacement Variousb  0 - 270,81 - 
    Replacement battery Variousb  0 - 468,79 - 
    SCS system infection Variousb 499,17 - 499,17 - 
    Subdural hematoma Variousb  1.018,27 - 1.018,27 - 
Follow up visits    85,03 28,36 125,31 56,72 
    Follow up consult pain clinic 

    pain specialist 

32,39/visitb 22,08 6,94 30,91 13,88 

    Consult pain clinic pain nurse 16,20/visitb 34,76 1,16 59,06 2,32 
     Telephonic consultation  

     pain specialist 

12,89/callb 12,89 5,52 12,89 11,04 

    Telephonic consultation pain        

nurse 

  

6,45/callb 15,30 14,74 22,45 29,48 

Resource use and costs – cont. 
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  Cost per resource unita Mean costs at 0 - 6 months 

        SCS                              BMT 

Mean costs at 0 - 12 months 

                 SCS                                        BMT 

Other health care costs    976,55 915,58 2.162,26 1.831,16 

Extramural Variousc 448,47 59,12 942,10 118,24 

Intramural Variousc 158,34 117,52 519,77 235,04 

Paramedical  Variousc 110,91 327,59 236,17 655,18 

Devices  Variousc 95,89 60,77 123,73 121,54 

Medication on prescription Variousc  162,94 350,58 340,49 701,16 

Subtotal health care costs   16.759,80 1.223,69 18.742,18 2.173,13 

Paid domestic help Various  78,12 105,04 194,37 210,08 

Informal care  13,27/hc 402,93 150,79 1.337,63 301,58 

Productivity loss Variousc  1.857,76 92,60 1.857,76 185,20 

Loss of daily activities (unpaid 

work) 
13,27/hc 1.872,68 1.205,30 4.374,51 2.410,60 

Over-the-counter medication  Various  3,67 16,43 32,73 32,86 

Subtotal non-health care 

costs 
  4.215,16 1.570,16 7.797,00 3.140,32 

Total societal costs   20.974,96 2.793,85 26.539,20 5.313,45 
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Base-case and secondary analyses 
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  Group Total costsa at 

12 months (€) 

Effectiveness at 12 

months (QALY)b or 

successfully treated 

patients (%)c 

ICER (€) Quadrant 

(NE, NW, 

SE, SW) (%)d 

Probability cost 

effective with a 

WTP threshold = 

€80.000 (%) 

Base-case analysis             

Societal perspective  SCS 26.539,18 0.58b 94.159,56 NE (99.6) 46 

  BMT 5.313,45 0.36b       

Health care perspective  SCS 18.742,18 55c 34.518,85 NE (100) n.a. 

  BMT 2.173,13 7c       

Secondary analysis             

Baseline correction costs SCS 26.539,18 0.58b 82.778,05 NE (99.2) 59 

  BMT 8.050,79 0.36b       

Depreciation period SCS 

material up to 4 years 

SCS 19.371,39 0.58b 62.774,71 NE (99.5) 61 

  BMT 5.313,45 0.36b       

 

Baseline correction costs, 

and depreciation period 

SCS material up to 4 years 

 

SCS 

 

19.371,38 

  

 

0.58b 

 

51.393,20 

 

NE (99.4) 

 

85 

  BMT 8.050,79 0.36b       

Cost-effectiveness acceptability curve 
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0) Base case analysis;  

 

1) Correction of 

baseline difference in 

costs; 

  

2) Depreciation period 

of implanted SCS 

material up to 4 years 

 

3) Combination (1) 

and (2) 
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Extending the time horizon (simple 
extrapolation) 
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0) Base case analysis;  

 

1) Correction of 

baseline difference in 

costs; 

  

2) Depreciation period 

of implanted SCS 

material up to 4 years 

 

3) Combination (1) 

and (2) 

 

Conclusions 

• SCS is not cost-effective compared to BMT at 12 
months follow-up, mainly due to the high initial 
investment costs of SCS.  

• Secondary analyses showed that the ICER dropped 
considerably when correcting for baseline differences 
in costs, and extending the depreciation period of the 
SCS material to 4 years.  

• Formal model-based economic evaluation necessary 
to take account of longer term costs and effects 
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Vragen 
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