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Samenvatting

In dit proefschrift worden diverse aspecten belicht die samenhangen met de
kosten-effectiviteit van behandelingen voor CARA. Het bevat hoofdstukken die
ingaan op methodologische aspecten van kwaliteit van leven meting, utiliteitsmeting
en kostencalculatie. Andere hoofdstukken beschrijven de resultaten van empirische
implementatie van de bovengenoemde metingen in klinische trials van
geneesmiddelen voor CARA. De grote schaal waarop CARA in Nederland
voorkomt en de daarmee verbonden maatschappelijke kosten rechtvaardigen de
keuze om deze ziekte in dit proefschrift centraal te stellen. Pharmacotherapie is de
voornaamste vorm van thérapie voor CARA. Toch werd tot op heden aan de
kosten-effectiviteit van de beschikbare geneesmiddelen weinig aandacht besteed.
Récente Nederlandse voorstellen om de invloed van doelmatigheidsoverwegingen op
beleidsbeslissingen te doen toenemen onderstrepen het belang van methodologische
en empirische studies op dit terrein.

In /îoo/ètowt 2 worden de resultaten beschreven van een Iiteratuurstudie naar
de kosten-effectiviteit van behandelingen voor CARA. Ook wordt ingegaan op de
methodologische aspecten van de studies.

Ondanks het feit dat de maatschappelijke kosten van deze ziekte zeer
aanzienlijk zijn en ondanks de noodzaak om de verdeling van financiële middelen
meer en meer te baseren op doelmatigheidsoverwegingen, werden tussen 1980 en
1991 slechts 20 economische evaluaties van CARA-interventies gepubliceerd. De
meeste economische evaluaties die gedaan zijn hadden betrekking op
gezondheidsvoorlichting en opvoedings-programma's (GVO-programma's), zowel
voor volwassen als kinderen. Over het algemeen leken deze programmai te leiden
tot lagere medische consumptie, een verbeterde attitude ten opzichte van astma, een
verbeterde compliance en verbeterde zelfzorg vaardigheden. De resultaten van de
evaluaties die betrekking hadden op thuiszorg-programma's leken het meest gunstig
wanneer deze programma's opgezet en uitgevoerd werden vanuit een ziekenhuis en
gericht waren op de ernstig zieke CARA-patiënten. De studies die de kosten van
verschillende toedieningswijzen voor bronchodilators en zuurstof bekeken pleitten
respectievelijk voor het gebruik van de 'metered dose inhaler' en de 'concentrator'.
Er werd geen enkele kosten-effectiviteitsstudie van geneesmiddelen voor CARA
gevonden. Dit is zeer opmerkelijk omdat medicamenteuze behandeling toch de
voornaamste vorm van behandeling voor CARA is. Economische evaluaties van
diagnostiek bleken eveneens volledig te ontbreken.

De kwaliteit van de gevonden economische evaluaties was voor verbetering
vatbaar. De resultaten van de diverse studies waren moeilijk vergelijkbaar omdat de
gebruikte methoden nogal uiteenliepen.



In too/tfs/oJt 3 worden de kosten en effecten vergeleken van twee verschillende
pharmacotherapieën voor de behandeling van kinderen met astma in de leeftijd van
7 tot 16 jaar. De eerste behandeling is een combinatietherapie bestaande uit een
inhalatie ^-agonist en een inhalatie corticosteroïd (BA + CS) en de tweede
behandeling is een monotherapie die alleen de inhalatie /Vagonist omvat
(BA + PLacebo). Naast de effecten worden de kosten van de astma-gerelateerde
medische consumptie van 116 kinderen bepaald. Voor het berekenen van de kosten
werden twee verschillende methoden gebruikt: 1) de cumulatieve kostenbenadering
en 2) de patiëntjaar benadering.

BA + CS thérapie verbetert de longfunctie en de hyperreactiviteit en resulteert
in minder symptomen en minder schoolverzuim. Op jaarbasis is BA + CS thérapie
éditer 480 gulden per patient duurder. Daar staat tegenover dat BA + CS tot
besparingen op de overige medische consumptie leidt. Met behulp van de,
mediodologisch meest juiste, patiëntjaar benadering (met regressie op
getransformeerde kosten) werden deze besparingen geschat op 43% van de kosten
van medische consumptie in de BA + PL groep. De besparingen werden aanzienlijk
groter wanneer rekening werd gehouden met de kosten van productiviteitsverlies dat
ontstaat wanneer ouders door het schoolverzuim van hun kind hun gebruikelijke
dagelijkse activiteiten niet meer kunnen doen.

Geconcludeerd kan worden dat het toevoegen van een inhalatie corticosteroïd
aan een inhalatie ft-agonist tot dusdanig betere resultaten leidt dat de geringe extra
kosten die mogelijk ontstaan gerechtvaardigd lijken. Deze combinatietherapie zou
zelfs tot netto besparingen kunnen leiden.

In /ioo/towA: 4 worden de resultaten beschreven van een 2.5 jaar durende
gerandomiseerde klinische trial waarin 3 verschillende inhalatie pharmacotherapieën
met elkaar worden vergeleken: 1) /Vagonist + corticosteroïd (BA + CS), 2)
^-agonist + anticholinergicum (BA + AC) en 3) ^-agonist + placebo (BA + PL).
Het onderzoek werd uitgevoerd bij 174 volwassen CARA patiënten in de leeftijd
van 18-60 jaar met een matige luchtwegobstructie. De voornaamste klinische
effectmaten waren FEV, (Forced Expiratory Volume in 1 second), hyperreactiviteit
uitgedrukt in PC20 (Provocatieve Concentratie histamine die leidt tot 20% daling in
FEV,), symptoomvrije dagen en dagen waarop men niet in staat is de gebruikelijke
dagelijkse activiteiten (inclusief betaald werk) uit te voeren. De economische
effectmaten waren de kosten van medische consumptie bestaande uit de kosten van
de te evalueren geneesmiddelen, 'rescue' thérapie, additioneel genees-
middelengebruik, ziekenhuisopnamen, additionele specialistencontacten en
-verrichtingen.

In vergelijking met BA + PL leidde BA + CS tot significante verbeteringen in
FEV,, PC,o en symptoomvrije dagen. Op deze parameters evenals op de
economische parameters werden geen significante verschillen gevonden tussen
BA + PL en BA + AC. De kosten van BA+CS, BA+AC en BA + PL bedragen
respectievelijk 532 LIS$, 277 US$ en 156 US$ per patient per jaar. BA + CS is dus



376 US$ duurder dan BA+PL. Daar staat tegenover dat BA + CS ten opzichte van
BA+PL tot besparingen op de overige medische consumptie leidt die geschat
worden op 175 US$ per patient per jaar. Ongeveer de helft van de extra kosten van
BA + CS wordt dus gecompenseerd door besparingen. Als de indirecte kosten
worden meegenomen tegen een bedrag van 42 US$ of meer dan zal BA + CS leiden
tot netto besparingen.

Geconcludeerd kan worden dat toevoeging van een inhalatie corticosteroid aan
een inhalatie ^-agonist leidt tot verbeteringen in longfunctie en meer
symptoomvrije dagen die de geringe extra kosten lijken te rechtvaardigen. De
toevoeging van een inhalatie anticholinergicum is duurder en lijkt niet te leiden tot
extra effecten.

In /?0o/ctoM£ 5 worden de effecten vergeleken van het gebruik van inhalatie
bronchodilatoren op de longfunctie en de kwaliteit van leven. Het onderzoek betrof
een gerandomiseerde klinische trial bij volwassen CARA patiënten met lichte
luchtwegobstructie. Twee verschillende therapieën werden met elkaar vergeleken:
1) continu gebruik van inhalatie bronchodilatoren versus 2) alleen gebruik van
bronchodilatoren bij klachten (symptomatisch gebruik). Binnen deze 2 groepen
kreeg de helft van de patiënten het eerste jaar salbutamol voorgeschreven en het
tweede jaar ipratropium bromide terwijl de andere helft deze geneesmiddelen in
omgekeerde volgorde kreeg voorgeschreven. Naast longfunctie (FEV,) werd
kwaliteit van leven gemeten met behulp van de NHP en de VOEG.

Van 144 patiënten was een complete follow-up beschikbaar. De kwaliteit van
leven van deze patiënten was duidelijk slechter dan in de algemene bevolking. Er
werd geen significant verschil gevonden tussen salbutamol en ipratropium bromide,
niet wat betreft longfunctie en niet wat betreft kwaliteit van leven. Er werd wel een
verschil gevonden tussen continu en symptomatisch gebruik. De achteruitgang in
FEV, was significant groter bij continu gebruik dan bij symptomatisch gebruik. Dit
werd echter niet weerspiegeld in een significante achteruitgang in kwaliteit van
leven gemeten met de NHP en de VOEG. Achteruitgang in FEV, correleerde niet
met veranderingen in de scores op de kwaliteit van leven vragenlijsten. Hiervoor
zijn 3 redenen mogelijk. Ten eerste kunnen de patiënten zich snel aanpassen aan
een dalende longfunctie, waardoor dit geen direct effect heeft op de ervarew
kwaliteit van leven. Ten tweede kan continu gebruik van bronchodilators en het
daardoor continu onderdrukken van symptomen de verergering van de ziekte die
aan de symptomen ten grondslag ligt maskeren, waardoor patiënten zich er
simpelweg niet van bewust zijn. Tenslotte kan het zijn dat de NHP en de VOEG
niet gevoelig genoeg zijn om de wel optredende veranderingen in kwaliteit van
leven te registreren.

In /zoo/ftrtMÀ: 6 worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de
psychometrische eigenschappen van 4 verschillende instrumenten voor het meten
van kwaliteit van leven. De instrumenten werden vergeleken wat betreft hun
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validiteit, betrouwbaarheid en gevoeligheid voor verandering. Dit onderzoek vond
plaats in de vorm van een gerandomiseerde dubbelblinde klinische trial waarin 120
patiënten met matig ernstige astma in de leeftijd van 18 tot 70 jaar behandeld
werden met ofwel salmeterol, een nieuwe, langwerkende /Vagonist, ofwel salbuta-
mol, een reeds langer bestaande, kortwerkende /Î2-agonist. Naast klinische
effectparameters werd kwaliteit van leven gemeten met behulp van: 1) Astma
Quality of Life Questionnaire (AQLQ), 2) Living with Astma Questionnaire
(LWA), 3) Sickness Impact Profile (SIP) en 4) rating scale (RS) en standard gamble
(SG) utiliteiten.

Vergeleken met salbutamol leidde salmeterol tot significant grotere
verbeteringen in nagenoeg allé klinische effectmaten. Hoewel allé kwaliteit van
leven instrumenten deze trend weerspiegelden waren alleen de AQLQ en de RS
utiliteiten in staat aan te tonen dat salmeterol tot een significant grotere verbetering
in kwaliteit van leven leidde dan salbutamol. De correlatie tussen verandering in
longfunctie en verandering in kwaliteit van leven was laag voor allé instrumenten
behalve voor de AQLQ. Terwijl de AQLQ goed correleerde met de globale
beoordeling van de effectiviteit gegeven door de patient vertoonden de andere
kwaliteit van leven instrumenten geen significante correlatie met deze beoordeling.
Van allé instrumenten correleerde de AQLQ het beste met de symptoomscores. De
cross-sectionele correlatie tussen de AQLQ en de LWAQ bedroeg 0.73, terwijl de
longitudinale correlatie tussen deze instrumenten slechts 0.29 bedroeg. De SG
utiliteiten correleerden over het algemeen het slechtst met de andere effectmaten,
inclusief de RS utiliteiten. De 6-weken test-hertest betrouwbaarheid was relatief
hoog voor de AQLQ, de LWAQ en de SIP, maar lager voor de utiliteiten.

Geconcludeerd kan worden dat salmeterol tot een significant grotere
verbetering in kwaliteit van leven lijkt te leiden dan salbutamol. Zowel de AQLQ
als de LWAQ zijn relatief betrouwbare ziektespecifieke instrumenten, maar in de
hier onderzochte setting is de AQLQ gevoeliger voor verandering en meer valide.
Van de generieke instrumenten is de SIP het betrouwbaarst, maar de RS het meest
gevoelig voor verandering. De SG was minder betrouwbaar en minder valide.

In /jot»/rfifM/: 7 worden diverse methodologische aspecten van utiliteitsmetingen
met de rating scale en de standard gamble méthode behandeld. Deze
metliodologische aspecten werden gedestilleerd uit twee gerandomiseerde klinische
trials waaraan respectievelijk 85 fibromyalgie patiënten en 144 spondylitis
ankylopoëtica patiënten deelnamen. In beide trials vond 1 baseline meting en
2 follow-up metingen plaats waarin patiënten gevraagd werden nun waarderingen
uit te spreken voor hun eigen gezondheidstoestand en enkele hypothetische
gezondheidstoestanden (licht matig en ernstig ziek).

De standard gamble bleek consistent tot hogere scores te leiden dan de rating
scale, zowel voor de eigen gezondheidstoestand als voor de hypothetische
gezondheidstoestanden. De 3-maand test-hertest betrouwbaarheid voor de
hypothetische toestanden uitgedrukt in intraclass correlatie coëfficiënten varieerde



van 0.24 tot 0.33 voor de rating scale en van 0.43 tot 0.70 voor de standard
gamble. Hoewel de reproduceerbaarheid niet hoog was, bleven de
groepsgemiddelden in de loop der tijd relatief constant. De gemiddelde standard
gamble score lijkt afhankelijk te zijn van de wijze waarop de metingen worden
uitgevoerd. Utiliteiten gemeten met zogenaamde 'chained gambles' waren
significant hoger dan utiliteiten gemeten met de 'basic reference gamble'. Op het
individuele niveau werden inconsistente antwoorden gevonden. Meer dan 70% van
deze inconsistente antwoorden viel echter binnen de grenzen van de meetfout, die
varieerde van 0.11 tot 0.13 op de standard gamble (0-1 schaal) en van 8 tot 10 op
de rating scale (0-100 schaal). Het grote aantal negatieve utiliteiten voor de
hypothetische toestand van een ernstig zieke -de toestand die als ankerpunt in de
'chained gambles' was gebruikt- en de waarde van deze negatieve utiliteiten
(tot -19) onderstrepen de noodzaak betere methoden te ontwikkelen voor het meten
van negatieve utiliteiten en het hanteren van deze utiliteiten in QALY berekeningen.

In /200/tf.tfMjt S wordt een méthode beschreven waarmee verschillen in kosten
tussen behandelingen kunnen worden geschat. Voorwaarde voor deze méthode is
dat de kosten longitudinaal en op patiëntniveau verzameld worden. Dit is vaak het
geval wanneer parallel aan een klinische trial een economische evaluatie wordt
uitgevoerd. In die situatie wordt de schatting van de kostenverschillen vaak
bemoeilijkt door 2 problemen. Ten eerste kunnen de percentages uitvallers nogal
verschillen tussen de groepen ten gevolge van selectieve, vroegtijdige uitval van
ernstig zieken uit de groep die de minst effectieve behandeling krijgt. Dit betekent
dat vooral de patiënten met de hoogste kosten vroegtijdig de studie verlaten,
waardoor er een aanzienlijk aantal missing values ontstaat. Ten tweede is de
frequentieverdeling van kosten vaak zeer scheef door enkele ziekenhuisopnamen of
andere relatief dure intervenues. Om de schattingsmethode te illusteren zijn data
gebruikt uit de trial beschreven in hoofdstuk 4.

Om de kosten per patiëntjaar te bepalen werden de kosten van patiënten met
een incomplete follow-up geëxtrapoleerd. Als gevolg van de scheve verdeling
konden deze kosten per patiëntjaar niet met behulp van de gebruikelijke
parametrische statistische methoden worden geanalyseerd. Om een normale
verdeling te benaderen, de invloed van extreme waarden te reduceren en
vergelijkbare varianties te verkrijgen werden de data logaritmisch getransformeerd.
Daarna werd een multiple regressie uitgevoerd met de getransformeerde data als
afhankelijke variabele. Met behulp van deze regressie kon gestandaardiseerd
worden voor verschillen in patiëntkenmerken. Voor de retransformatie werd de
zogenaamde 'smearing estimator' gebruikt. Deze 'transformatie-standaardisatie-
retransformatie' procedure leidt tot consistente en efficiente schattingen van
kostenverschillen.



Het laatste hoofdstuk, /joo/ftsfMJfc 9, bevat een algemene discussie van de
voornaamste conclusies uit de hiervoor gepresenteerde collectie van studies. Tevens
worden een aantal lacunes in de huidige kennis gesignaleerd die leiden tot
aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.

In dit proefschrift werd o.a. de behandeling bestaande uit continu gebruik van
inhalatie corticosteroïden in combinatie met continu gebruik van kortwerkende
inhalatie bronchodilatoren onderzocht. Of continu gebruik van inhalatie corticoste-
roïden niet beter aangevuld kan worden met bronchodilators 'on demand' of met
langwerkende bronchodilators is nog een onbeantwoorde vraag. Datzelfde geldt
voor de vraag of cromoglycaat -vaak de eerste keus voor onderhoudsbehandeling bij
kinderen- kosten-effectiever is dan inhalatie corticosteroïden. Daarnaast worden er
nieuwe vormen van inhalatie corticosteroïden ontwikkeld die evaluatie behoeven.

Echter niet alleen economische evaluaties van medicamenteuze behandelingen
zijn noodzakelijk. Wellicht dat een groot deel van de levenslange invloed van
CARA gereduceerd kan worden door vroegtijdige opsporing van patiënten met een
verhoogd risico, zodat zij bij eventuele ontwikkeling van de ziekte ook vroegtijdig
behandeld kunnen worden. Een kosten-effectiviteitsstudie van een dergelijke
preventieve stratégie wordt momenteel uitgevoerd, waarbij zorgvuldig de gevaren
van medicalisering en het onnodig creëren van dure intervenues in het oog worden
gehouden.

In dit afsluitende hoofdstuk wordt ook gewezen op de mogelijke discrepanties
tussen kosten-effectiviteit in de routine van de dagelijkse medische praktijk en
kosten-effectiviteit gemeten in een klinische studie. Factoren die deze discrepantie
veroorzaken zijn bijvoorbeeld de geringe representativiteit van de geselecteerde
patiënten in de trials, verschillen in compliance, verschillen in bereikbaarheid van
patiënten, uitbreiding van de indicaties waarvoor de geneesmiddelen worden
gebruikt etc. Om met al deze factoren rekening te houden zijn modelmatige,
populatiegebaseerde studies noodzakelijk.

Op het gebied van kwaliteit van leven bestaat de noodzaak instrumenten te
ontwikkelen die niet alleen aandacht besteden aan het chronische karakter van astma
maar vooral ook aan het episodische karakter. Dit geldt ook voor de
utiliteitsmetingen. Door meer aandacht te besteden aan de fluctuaties in de ernst van
de klachten zou wellicht ook de gevoeligheid van de meetinstrumenten voor
verandering verbeterd kunnen worden. Verder zal gezocht moeten worden naar
mogelijkheden om generieke kwaliteit van leven instrumenten en utiliteitsmetingen
aan elkaar te relateren, zodat er niet langer alléén instrumenten zijn die ôf goed zijn
in het beschrijven van de gezondheidstoestand 6f goed zijn in het waarderen, maar
in beide. Daarnaast behoeft vooral de validiteit van de utiliteitsmetingen meer
onderzoek, evenals de algemene toepasbaarheid van de ontwikkelde méthode voor
het schatten van kostenverschillen in economische evaluaties gekoppeld aan
klinische trials.




