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but no statistically signifi cant differences







Astma is een chronische aandoening, die niet te genezen is. Met de passende zorg

kunnen symptomen tot een minimum worden gereduceerd en zou een astma patiënt een

actief leven moeten kunnen leiden. Astma management is hierbij van groot belang en

dient doeltreffend en efficiënt te zijn. Enerzijds vormt een medicamenteuze behandeling

een essentieel onderdeel van astma management. Anderzijds vormen interventies,

training en het aanleren van technieken waardoor de patiënt effectief voor zichzelf kan

zorgen belangrijke onderdelen. Zelfmonitoring programma s zijn daarom een

onmiskenbaar aspect van astma management voor zowel kinderen als volwassenen.

Om zorg verbetering te bewerkstelligen is het belangrijk dat astma programma s

zorgvuldig worden geëvalueerd en de resultaten gepubliceerd.

In dit proefschrift worden de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een telemonitoring

programma gebaseerd op peak flow metingen met een verpleegkundige als centrale

zorgverlener vergeleken met de gebruikelijke poliklinische zorg. Behalve het berekenen

van de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van een nieuw programma zijn er ook andere

belangrijke aspecten die onderzocht dienen te worden om te bepalen of een programma

met succes geïmplementeerd kan worden. Andere belangrijke factoren voor succes zijn

de tevredenheid van de patiënt en de bruikbaarheid van het programma. Deze factoren

zijn onderzocht in een proces evaluatie. Aanvullend is een multidimensioneel

meetinstrument voor de kwaliteit van leven bij kinderen onderzocht.

Hoofdstuk 2 betreft een review. Hierin worden de kosten en de kosteneffectiviteit van

zelfmanagement gebaseerd op peak flowmonitoring interventies in astma geanalyseerd.

Dit vond plaats door middel van een systematische review van 21 economische

evaluaties. Een gedetailleerde samenvatting werd gegeven van de gehanteerde

interventies, de gezondheidsuitkomsten en de directe en indirecte kosten. De

economische en methodologische kwaliteit van de studies werden bepaald door het

gebruik van een checklist. Bij 13 van de 17 economische evaluaties die

gezondheidsuitkomsten analyseerden was voor minimaal één van de gerapporteerde

gezondheidsuitkomsten na de interventie een statistisch significante verbetering

zichtbaar. In slechts twee studies waren de totale kosten hoger in de interventie groep.

Deze resultaten lijken aan te duiden dat zelfmanagement programma s gebaseerd op

peak flow monitoring bij astma patiënten kosteneffectief of zelfs kostenbesparend zijn.

Niettemin moet men de resultaten van de review voorzichtig interpreteren vanwege de

relatief slechte methodologische kwaliteit van de studies en het verschil in de



gehanteerde methoden. Om betrouwbare conclusies te kunnen trekken uit kosten en

kosteneffectiviteit studies over astma zelfmanagement programma s gebaseerd op

peak flow monitoring interventies, zal de methodologische kwaliteit van deze evaluaties

moeten verbeteren en zijn er uniforme richtlijnen nodig.

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het proces van het telemonitoring programma

met een verpleegkundige als begeleider geëvalueerd. De proces indicatoren betreffen

de uitvoerbaarheid, de stabiliteit van de peak flow metingen, de compliance met het

interventie protocol en het studie protocol en de patiënten tevredenheid. Minder dan de

helft van de poliklinische astma patiënten was bereid mee te werken. Ondanks dat

technische en logistische problemen plaats vonden was het uitval percentage laag.

Minstens 75% peak flow manoeuvres waren valide bij tweederde van de 20 patiënten en

de compliance met het studie protocol was hoog. Gevraagd werd naar twee peak flow

testen per dag, maar het daadwerkelijk uitgevoerde peak flow testen lag gemiddeld

lager. Dit impliceert dat de maximale belasting met betrekking tot het uitvoeren van peak

flow testen was behaald. Desalniettemin was de patiënten tevredenheid hoog en na één

jaar wilden de meeste deelnemers doorgaan met hun deelname. Deze bevinding komt

overeen met het antwoord van de meeste patiënten dat ze zich veiliger voelden tijdens

het gebruik van de monitor. In het hoofdstuk wordt aangetoond dat het programma

uitvoerbaar, betrouwbaar en bevredigend is in een gemotiveerde groep met patiënten

met milde tot matige astma.

In hoofdstuk 4 worden de effecten van het telemonitoring programma geleid door een

verpleegkundige vergeleken met de gebruikelijke poliklinische zorg. Hierbij worden de

effecten op astma symptomen, astma specifieke kwaliteit van leven en medische

consumptie beschreven. De relaties tussen de effecten werden tevens geëvalueerd,

omdat deze de interpretatie van de onderzoeksbevindingen kunnen vergemakkelijken.

De studiepopulatie representeerde milde tot matig astma patiënten. Wat betreft de

astma symptomen, astma specifieke kwaliteit van leven en de medische consumptie

was in beide groepen een verbetering in de tijd zien. Aan de andere kant werd er geen

statistisch significant verschil tussen de groepen waargenomen. Matige tot hoge

correlaties werden gevonden tussen de PEF en de FEV1, tussen de astma symptomen,

tussen de corticosteroïden en de beta-2 agonisten en tussen de domeinen van de astma

specifieke kwaliteit van leven. Het meest opvallende was de lage statistisch significante



correlatie tussen astma specifieke kwaliteit van leven (dagelijks functioneren) en het

gerapporteerde gebruik van beta-2 agonisten (luchtverwijdend medicijn voor tijdens een

astma aanval). Deze relatie duidt aan dat de perceptie van de patiënt over astma

specifieke kwaliteit van leven het hoofdelement zou moeten zijn in telemonitoring

programma s in astma.

Hoofdstuk 5 gaat verder in op de bruikbaarheid van de EQ-5D kind versie in

economische evaluaties bij het bepalen van de kwaliteit van leven in van kinderen met

astma, een reumatische aandoening of spraak-taal-gehoor moeilijkheden. Tot nu toe is

de validiteit van de EQ-5D kind versie nog niet onderzocht bij kinderen met een

chronische aandoening. Om de validiteit en betrouwbaarheid van dit multidimensionele

meetinstrument te bepalen werden de bruikbaarheid, de kruis validiteit, het

discriminerend vermogen en de test-hertest betrouwbaarheid onderzocht.

De bruikbaarheid was gemiddeld goed en leek het laagste bij kinderen met spraak-taal-

gehoor moeilijkheden. De correlaties van de EQ-5D kind versie met een ander generieke

kwaliteit van leven meetinstrument, TACQOL, waren laag tot gemiddeld. Dit suggereert

dat de instrumenten een ander concept meten. De gemiddeld zeer hoge kwaliteit van

leven in de studie populaties leidde in de EQ-5D tot meer plafond effecten dan in de

TACQOL. Het discriminerende vermogen was het hoogste tussen de kinderen met een

reumatische aandoening en de andere aandoeningen. De test-hertest betrouwbaarheid

van de EQ-5D was aanzienlijk lager bij kinderen waar het ziekteverloop meer veranderlijk

was. De conclusie is dat er meer onderzoek nodig is naar multidimensionele

meetinstrumenten voor kinderen, aangezien hier een groeiende vraag naar is en blijkt

dat de EQ-5D niet meteen toepasbaar is bij kinderen.

Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de resultaten van de kosteneffectiviteitanalyse

van het telemonitoring programma geleid door een verpleegkundige. Dit is heeft plaats

gevonden vanuit het maatschappelijke en het gezondheidszorg perspectief. Geen

statistisch significante verschillen werden gevonden tussen de groepen met betrekking

tot de kwaliteit van leven. Over het algemeen waren de gemiddelde gezondheidszorg

kosten per patiënt hoger in de interventie groep dan in de controle groep. De kosten van

arbeid gerelateerde productiviteitsverliezen lagen gemiddeld vijf keer hoger bij de

patiënten in de interventiegroep in vergelijking met de controle groep. Dit kostenverschil

tussen de groepen werd voornamelijk veroorzaakt door de kosten van de interventie. De

van het telemonitoring programma geleid door een verpleegkundige. Dit heeft plaats
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gemiddelde incrementele kosteneffectiviteitratio was 15,366 per QALY bij de

volwassenen vanuit het gezondheidszorg perspectief en 31,035 per QALY vanuit het

maatschappelijke perspectief. Bij de kinderen was de gemiddelde incrementele

kosteneffectiviteitratio 58,726 per QALY vanuit het gezondheidszorg perspectief en

vanuit het maatschappelijke perspectief 59,071 per QALY. Als de monitor kosten

werden geëxcludeerd verlaagden de incrementele kosten aanzienlijk, bij zowel de

volwassenen als de kinderen. De studie resultaten tonen aan dat de interventie zeker

niet kostenbesparend is en vooral bij kinderen beperkt kosteneffectief is.

Tot slot geeft hoofdstuk 7 een overzicht van de studie resultaten door middel van een

algemene discussie. Hierin worden de belangrijkste bevindingen samengevat en de

methodologische beperkingen besproken. Vervolgens worden de studie resultaten

gegeneraliseerd en de studie beperkingen aangehaald. Aanvullend worden politieke

aanbevelingen gegeven voor toekomstig onderzoek.


