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Summary

Age-related macular degeneration (AMD) is known as the leading cause of irreversible 
severe visual loss and blindness in the elderly in high-income countries. Neovascular 
AMD (nAMD), a form of AMD, was notorious for its poor prognosis when left untreated, 
with poor end-stage visual acuity (VA). This was the course of the disease until the 
availability of intravitreal anti-vascular endothelial growth factors (anti-VEGFs). These 
treatments are extremely effective but also expensive. Moreover, regular monitoring and 
frequent intravitreal injections are needed to achieve a sustained improvement in VA. 

With the advance of value-based health care there is an increasing interest to consider 
both costs and outcome in patient care. nAMD and its treatment with its high costs, 
burden for health care and high efficacy make it of special interest to consider nAMD 
from a value-based health care perspective. This thesis addresses several topics that are 
of relevance in this context. 

In Chapter 1, we provide an overview of nAMD as a disease and public health problem, 
with the treatment modalities available. In the context of value-based health care, 
we describe why it is important to identify the patient value and financial value for 
treatments for nAMD. To address these issues in relation to each other, the costs and 
benefits of a treatment can be assessed with cost-effectiveness analyses. 

In Chapter 2, we address the issue as to whether it is of value to treat nAMD based on 
its natural course. We therefore describe the natural course of nAMD in a computerized 
model based on a literature review, combined with quality of life (QoL) data from our own 
patient population. In the analysis, Snellen VA decreased to 0.4 and 0.07 after 5 years in 
the better-seeing, and worse-seeing eye, respectively. After 4.3 years, VA was <0.5 in the 
better-seeing eye; <0.3 after 7 years; and 0.05 after 17 years. QoL score decreased from 0.6 
to 0.45 after 10 years. We conclude that the natural course of nAMD in both eyes needs 
to be considered when informing patients, since the disease not only affects the first eye, 
but also in the fellow eye, which mainly defines QoL since it is most often the better 
seeing eye. Visual acuity data show that VA in the better-seeing eye decreases to below 
0.5 in 4.3 years. Quality-of-life data show, that nAMD affects QoL significantly over time. 
Moreover, treatment should start when the first eye is affected, since it could become the 
better-seeing eye in the future. Overall, given its natural course, nAMD is a disease that 
is certainly worth treating. 
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In Chapter 3, we consider the two dimensions of value-based health care, costs and 
outcome, in relation to each other. We report in a review of literature the quality, validity 
and usefulness of published cost-effectiveness analyses (CEA) for therapies for nAMD. 
We included and assessed 48 studies, of which 44 did not meet four basic model validity 
criteria specific to CEAs in the field of ophthalmology. These four criteria are: both eyes 
analysed instead of one; a time horizon extending beyond four years; extrapolating 
VA and treatment intervals beyond trial data realistically; and including the costs of 
low-vision. In two of the four studies that aligned with the quality and validity criteria, 
bevacizumab as-needed (PRN) was more cost-effective than bevacizumab monthly, 
aflibercept or ranibizumab monthly or PRN. In two studies, ranibizumab (PRN or treat 
and extent) was dominant over aflibercept. In two other studies, aflibercept was either 
more cost-effective or dominant over ranibizumab monthly or PRN. We conclude that 
the majority of the published CEAs are of insufficient quality and validity. These do not 
provide a good estimate of the value for money of these new treatments. They wrongly 
inform decision-makers at the possible cost of opportunities for ophthalmologists to 
treat patients. As such, they may negatively influence overall patient outcomes and/or 
societal costs. Future CEAs need to be improved and only published when they are of 
sufficient quality and validity.

In Chapter 4 we took the step to develop an improved cost-effectiveness model taking 
into account all relevant quality and validity issues as discussed in Chapter 3. We 
investigated the cost-effectiveness of aflibercept compared to bevacizumab, ranibizumab, 
and no treatment, and studied the influence of model parameters. Aflibercept has been 
introduced as an anti-VEGF equally effective to ranibizumab, but less costly. New cost-
effectiveness analyses were needed, as nAMD models used today give biased results. We 
developed a patient-level, VA-based, 2-eye model. We derived data on the efficacy from 
randomised controlled trials evaluating the outcomes of aflibercept, bevacizumab, and 
ranibizumab. We assessed resource utilisation in interviews with nAMD patients. We 
based cost estimates on standard health care cost prices. Time horizons were 2 and 5 
years. We employed a societal perspective. We found that aflibercept was a more cost-
effective treatment for nAMD over ranibizumab. However, aflibercept is not a cost-
effective treatment when compared to bevacizumab. Application of inappropriate model 
assumptions leads to a different and biased cost-saving estimate of the cost-effectiveness 
of aflibercept. Cost-effectiveness analyses should be conducted with appropriate models; 
inappropriate models lead to a biased view on the value of anti-VEGFs.

In Chapter 5, we started with the view that any clinical decision implicitly involves costs 
or savings. This is especially relevant in nAMD were the national, Dutch guidelines state 
that the ophthalmologist should start with bevacizumab and change to a higher-cost 
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anti-VEGF in case bevacizumab is not effective, raising the cost of treatment. This raises 
the question on what grounds the ophthalmologist can decide that a drug is effective. 
We present a new epidemiological method relying on randomised controlled trial data 
to assess whether a treatment was effective, aiding in the decision to continue or stop 
the treatment in an individual patient. We calculated a cutoff point in the change of 
a continuous outcome for which a proportion of treated patients achieved a change 
better than this cutoff point for which we could conclude with certainty that this change 
occurred as a result of the treatment. This cutoff point can then be applied to individual 
patients during routine therapy. We applied the method to data from the Minimally 
Classic/Occult Trial of the Anti-VEGF Antibody Ranibizumab in the Treatment of 
Neovascular Age-Related Macular Degeneration (MARINA), in which patients with 
nAMD were treated with monthly intravitreal injections of ranibizumab. We conclude 
that contrary to common interpretation, no change, or a limited decline in the outcome 
(VA), can still imply that some patients are better off with the treatment than without 
treatment. Stopping the treatment above the cut-off point may not be appropriate since 
it was effective in at least a proportion of patients. This method can be applied to a broad 
range of continues outcome scales and conditions.

In Chapter 6, we developed another approach that could help to decide whether to 
continue a treatment. We determined whether there is a level of VA in nAMD, above 
which the correlation of VA with disease-related QoL is significantly greater than below 
this level. In face-to-face interviews, we assessed QoL with the MacDQoL questionnaire. 
We measured VA with standardised Radner reading charts. We used regression splines 
analysis with a single hinge point, with the MacDQoL score as dependent and VA as 
independent variable. We varied the x-coordinate (VA) of the hinge point over a wide 
range. The hinge point producing the best fit of the model to the data was selected. We 
also performed a second method of regression splines analysis, without a pre-setting of 
hinge points. The analyses showed that when the VA is above 0.05, there is a stronger and 
significant relation between VA and QoL. At 0.05 VA or lower, the relation between VA 
and QoL approaches zero. In case of a better VA, a difference in VA implies a significant 
difference in QoL. In case a poorer VA is present, a difference in VA is unlikely to imply 
a difference in QoL. Therefore, in treating nAMD, the aim should be to keep Snellen VA 
above 0.05 in order to have an impact on QoL. If it is certain that the best-corrected VA 
below 0.05 is permanent, these findings imply there may be less, if any, benefit to continue 
further treatment. This is to be evaluated on a case-by-case basis.

In Chapter 7, we propose a systematic approach to study the process and outcome of 
ophthalmological care in daily practice, to support the needed tools to participate in data 
analyses and discussions on data driven quality improvements and value-based care. We 
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illustrate this approach with an evaluation of interventions for nAMD. In this cohort 
study, we reviewed the medical records of 473 consecutive patients with nAMD confirmed 
by fluorescein angiography. At each visit, VA, results from ophthalmic examination and 
the treatment were recorded. The steps involved were assessment of (1) the severity of 
the disease at presentation, (2) ophthalmologist-dependent process variables, and (3) 
patient-dependent process variables. Outcome analysis was performed in several steps: (1) 
choosing the relevant outcome parameter, (2) comparing the outcome parameter with a 
comparator and choosing the correct comparator, (3) correcting for confounding variables, 
(4) identifying relevant patient or process variables that determine the outcome. Main 
outcome measures were VA in logarithm of the minimal angle of resolution. We found 
that patient delay, diagnosis and indication for treatment and treatment conduct can be 
improved to improve the outcome in nAMD. Outcome studies can be conducted in several 
ways. This study revealed that PDT was ineffective in daily practice. Anti-VEGFs were 
effective and as effective as in RCTs, depending on the type of outcome analysis. Correct 
selection of a comparator cohort and addressing confounding, including confounding by 
indication and effect modification is needed to achieve valid results and interpretation. 
Such a systematic approach can reveal opportunities to improve the outcome of care. We 
conclude that a systematic evaluation of the diagnosis, the indications, the processes and 
outcomes of new interventions in daily practice is needed at an early stage to improve 
the efficiency of their application. Such a systematic approach is needed to address issues 
raised in the era of value-based health care.
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Samenvatting 

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD) is de hoofdoorzaak van irreversibele, 
ernstige slechtziendheid en blindheid bij ouderen in Westerse landen. Een vorm van AMD, 
neovasculaire leeftijdsgebonden maculadegeneratie (nAMD), had zonder behandeling 
een zeer slechte prognose, met blindheid tot gevolg. Dit was het natuurlijke beloop van 
de ziekte vóórdat de intravitreale anti-vascular endothelial growth factors (anti-VEGFs) 
beschikbaar kwamen. Deze medicijnen zijn zeer effectief, maar daarnaast zijn de kosten 
van de behandelingen hoog. Verder zijn regelmatige controle en frequente toediening 
van intravitreale injecties nodig, om een blijvende verbetering in het gezichtsvermogen 
te bewerkstelligen. 

Met de ontwikkeling van value-based health care is er een toenemende aandacht voor 
zowel de kosten als de uitkomsten van de patiëntenzorg. Het grote aantal patiënten 
met nAMD, de effectieve behandeling met anti-VEGFs en de zeer goede uitkomsten, de 
preventie van blindheid, maar met frequente controles en hoge kosten, maken het een 
relevant onderwerp om vanuit een value-based health care perspectief te onderzoeken. 
Dit proefschrift beschrijft verschillende onderwerpen die in deze context relevant zijn. 

In hoofdstuk 1 geven wij een overzicht van nAMD als ziekte en de behandelingen die 
beschikbaar zijn. In de context van value-based health care wordt beschreven waarom 
het belangrijk is om de gevolgen van een ziekte en de waarde van een behandeling voor 
de patient vast te stellen en de kosten van behandelingen van nAMD te berekenen. Om 
deze aspecten te bestuderen met betrekking tot elkaar, kunnen de kosten en uitkomsten 
van een behandeling worden beoordeeld met kosten-effectiviteitsanalyses.

In hoofdstuk 2 wordt besproken of het van waarde is om nAMD te behandelen, gebaseerd 
op het natuurlijk beloop van de ziekte. Daartoe beschrijven wij het natuurlijk beloop van 
nAMD met een computermodel gebaseerd op een literatuur review en gecombineerd met 
kwaliteit van leven data van onze eigen patiëntenpopulatie. In de analyse verslechterde 
de visus na 5 jaar van 1,0 naar 0,4 (Snellen visus) in het beter-ziende oog, en naar 0,07 in 
het slechter-ziende oog. Na 4,3 jaar was de visus in het betere oog 0,5; na 7 jaar 0,3; en 
na 17 jaar 0,05. De kwaliteit van leven score verminderde van 0,6 naar 0,45 na 10 jaar. Wij 
concluderen dat het natuurlijk beloop van nAMD in beide ogen in acht moet worden 
genomen om patiënten te informeren, aangezien de ziekte niet alleen het eerste oog 
treft, maar veelal ook het andere oog. Aangezien het veelal betere tweede oog de kwaliteit 
van leven bepaalt, zal, zonder behandeling, de kwaliteit van leven pas in een latere fase 
sterk afnemen. De analyse laat zien dat de visus in het beter-ziende oog afneemt tot 
onder 0,5 Snellen visus, de waarde waaronder geen auto meer mag worden gereden, 
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in 4,3 jaar. De kwaliteit van leven analyse laat zien dat nAMD de kwaliteit van leven 
significant beïnvloedt. De behandeling moet dan ook worden gestart zodra het eerste 
oog is aangedaan, aangezien dit in de toekomst het beter-ziende en kwaliteit van leven 
bepalende oog kan worden. Vanwege de ernst van het natuurlijke beloop van nAMD is 
het behandelen van waarde, aangezien in potentie een groot effect op de kwaliteit van 
leven kan worden verkregen.

In hoofdstuk 3 beschouwen wij de twee dimensies van value-based health care, kosten en 
uitkomsten, in relatie tot elkaar. We rapporteren in een review van de literatuur de kwaliteit, 
de validiteit, en de bruikbaarheid van gepubliceerde kosten-effectiviteitsanalyses (KEA) 
voor behandelingen van nAMD. We includeerden en beoordeelden 48 studies, waarvan er 
44 niet voldeden aan vier basale validiteitscriteria over de validiteit van oogheelkundige 
KEAs. Deze vier criteria zijn: beide ogen werden in de analyse betrokken in plaats van 
één oog; een voldoende lange tijdshorizon; een realistische extrapolatie van de visus 
en behandelingsintervallen langer dan de behandelperiode in klinische trials; en de 
inclusie van de kosten van slechtziendheid. In twee van de vier studies die voldeden aan 
de kwaliteits- en validiteitscriteria, was bevacizumab 'zo nodig' (pro re nata, PRN) meer 
kosteneffectief dan bevacizumab maandelijks, aflibercept, of ranibizumab maandelijks 
of PRN. In twee studies was ranibizumab PRN of ranibizumab treat and extend minder 
kostbaar en effectiever dan aflibercept. In twee andere studies was aflibercept ofwel meer 
kosteneffectief dan, of domineerde, ranibizumab maandelijks of PRN. Wij concluderen 
dat de meerderheid van de gepubliceerde KEAs van onvoldoende kwaliteit en validiteit 
zijn. Deze geven geen goede weergave van de waarde van deze nieuwe behandelingen per 
investering. Ze geven geen goede informatie aan beleidsmakers hetgeen ten koste kan 
gaan van de effectieve mogelijkheden voor oogartsen om patiënten te behandelen. Dit 
heeft dan een negatieve invloed op de maatschappelijke kosten en/of uitkomsten voor 
patiënten. In toekomstige KEAs moeten verbeteringen doorgevoerd worden en alleen 
worden gepubliceerd als zij van voldoende kwaliteit en validiteit zijn. 

In hoofdstuk 4 beschrijven wij de ontwikkeling van een verbeterd kosteneffectiviteitsmodel, 
waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante kwaliteits- en validiteitsvraagstukken 
zoals besproken in hoofdstuk 3. We hebben de kosteneffectiviteit van aflibercept 
vergeleken met bevacizumab, ranibizumab en “geen behandeling” en bestudeerden de 
invloed van verschillende modelparameters op de resultaten van de analyse. Aflibercept is 
geïntroduceerd als een anti-VEGF dat als even effectief als ranibizumab zou gelden, maar 
minder duur zou zijn. Nieuwe KEAs waren nodig, aangezien de huidige nAMD-modellen 
veelal geen valide resultaat geven. We ontwikkelden een 2-ogen model op patiëntniveau, 
met visus als uitkomst. We gebruikten gegevens over de werkzaamheid uit gerandomiseerde 
gecontroleerde trials waarbij de resultaten van aflibercept, bevacizumab en ranibizumab 
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geëvalueerd werden. We hebben het gebruik van hulpmiddelen en -bronnen onderzocht 
middels interviews met nAMD-patiënten. We hebben kostenramingen gebaseerd op 
standaardkosten voor de gezondheidszorg en een tijdhorizon van 2 en 5 jaar gebruikt. Er 
werd uitgegaan van een maatschappelijk perspectief. We vonden dat aflibercept een meer 
kosteneffectieve behandeling voor nAMD was dan ranibizumab. Aflibercept is echter 
niet een kosteneffectieve behandeling in vergelijking met bevacizumab. Toepassing van 
onjuiste model-aannames zoals in eerdere KEAs leidt tot een onjuiste schatting van de 
kosteneffectiviteit, en in dit geval een onjuiste kostenbesparing met aflibercept. Kosten-
effectiviteitsanalyses moeten worden uitgevoerd met passende modellen; onjuiste 
modellen leiden tot een onjuiste schatting van de kosten-effectiviteit van nieuwe anti-
VEGFs.

In hoofdstuk 5 zijn we uitgegaan van het feit dat elke klinische beslissing impliciet 
aanvullende kosten danwel kostenbesparingen met zich meebrengt. Dit is ook relevant 
bij nAMD, aangezien de nationale Nederlandse richtlijnen vermelden dat de oogarts 
met bevacizumab moet beginnen en pas zal overgaan op een duurder anti-VEGF, indien 
bevacizumab niet effectief blijkt. Dit roept de vraag op, op welke gronden de oogarts kan 
beslissen, dat een geneesmiddel effectief is. Wij presenteren een nieuwe epidemiologische 
methode die gebaseerd is op gerandomiseerde gecontroleerde trial data om te beoordelen 
of een behandeling effectief was, en zodoende bij te dragen aan de beslissing om de 
behandeling bij een individuele patiënt voort te zetten of te stoppen. We berekenden een 
afkappunt in de verandering van een continue uitkomstmaat, waarbij een deel van de 
behandelde patiënten een verandering heeft bereikt die beter is dan dit afkappunt, waarbij 
we moeten concluderen dat deze verandering zich bij tenminste een deel van de patiënten 
heeft voorgedaan als gevolg van de behandeling, omdat dit niet bereikt kan worden zonder 
behandeling. Dit afkappunt kan tijdens de behandeling van individuele patiënten worden 
toegepast. We hebben de methode toegepast op gegevens uit de MARINA trial, waarbij 
patiënten met nAMD werden behandeld met maandelijkse intravitreale injecties met 
ranibizumab. We concluderen, in tegenstelling tot de algemene interpretatie, dat 'geen 
verandering', of een beperkte afname van de uitkomst (visus), nog steeds kan impliceren 
dat sommige patiënten beter af zijn mét de behandeling dan zonder de behandeling. Het 
stoppen van de behandeling boven het afkappunt is dan op deze gronden niet passend, 
omdat het effectief was in ten minste een deel van de patiënten. Deze methode kan 
worden toegepast op een breed scala van continue uitkomstmaten en aandoeningen.

In hoofdstuk 6 hebben we een andere aanpak ontwikkeld die kan helpen om te beslissen 
om een behandeling voort te zetten. We hebben vastgesteld of er een visusniveau 
is bij nAMD, waarboven de correlatie van de visus met ziekteverwante kwaliteit van 
leven significant groter is dan beneden dit niveau. Anders gezegd, beneden een bepaald 
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visusniveau heeft een verdere daling geen invloed meer op de kwaliteit van leven. 
In interviews aan huis hebben we kwaliteit van leven vastgesteld met de MacDQoL 
vragenlijst. We hebben de visus gemeten met gestandaardiseerde Radner-leeskaarten. 
Regression splines analyse werd gebruikt met een enkel knikpunt, met de MacDQoL 
score als afhankelijke en visus als onafhankelijke variabele. De x-coördinaat (visus) 
van het knikpunt werd gevarieerd en getest bij elke herhaling. We hebben ook een 
tweede methode van regression splines analyse uitgevoerd zonder een vooraf ingesteld 
knikpunt. Uit de analyses blijkt dat wanneer de visus hoger is dan 0,05 Snellen 
equivalent, er een sterkere en significante relatie is tussen visus en kwaliteit van leven. 
Bij een visus (Snellen) van 0,05 of lager benadert de relatie tussen visus en kwaliteit 
van leven nul. In het geval van een hogere visus boven 0,05 Snellen impliceert een 
verschil in visus een significant verschil in kwaliteit van leven. Bij slechtere visus is het 
onwaarschijnlijk dat een verschil in visus een verschil in kwaliteit van leven betekent. 
Bij het behandelen van nAMD dient daarom het doel te zijn, om de visus boven 0,05 
Snellen te houden om een   invloed op kwaliteit van leven te hebben. Als het zeker is dat 
de best-gecorrigeerde visus permanent minder dan 0,05 is, betekenen deze bevindingen 
dat er minder of geen voordeel kan zijn van het voortzetten van de behandeling. Dit 
moet per patiënt besproken en beoordeeld worden.

In hoofdstuk 7 stellen we een systematische aanpak voor, om de processsen en 
uitkomsten van oogheelkundige zorg in de dagelijkse praktijk te bestuderen en data-
analyses uit te voeren voor data-driven verbetering van de zorgkwaliteit en value-based 
care. We illustreren deze aanpak met een evaluatie van interventies voor nAMD. In deze 
cohortstudie hebben we de medische dossiers van 473 opeenvolgende patiënten met 
nAMD onderzocht. Bij elk bezoek werd de visus en de behandeling geregistreerd. De 
stappen voor de systematische aanpak waren de beoordeling van (1) de ernst van de 
ziekte bij presentatie, (2) oogarts-afhankelijke procesvariabelen, en (3) patiëntafhankelijke 
procesvariabelen. Uitkomstanalyses werden uitgevoerd in verschillende stappen: (A) het 
kiezen van de relevante uitkomstparameter, (B) het vergelijken van de uitkomstparameter 
met een vergelijkende behandeling en het kiezen van de juiste vergelijkende behandeling, 
(C) corrigeren voor confounding variabelen, en (D) het identificeren van relevante 
procesvariabelen die de uitkomst bepalen. De belangrijkste uitkomstmaat was visus. 
We vonden dat de vertraging tot het eerste contact met de oogarts, het stellen van 
diagnose, en de indicatie voor behandeling en uitvoering van de behandeling kunnen 
worden verbeterd om het resultaat bij nAMD te verbeteren. Uitkomstenanalyses kunnen 
op verschillende manieren worden uitgevoerd. Met deze analyse stelden wij vast dat 
fotodynamische therapie met verteporfin niet doeltreffend is in de dagelijkse praktijk. 
Anti-VEGFs waren effectief, en leken even effectief te zijn als in gerandomiseerde 
gecontroleerde studies, afhankelijk van het type uitkomstanalyse. De juiste selectie van 
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een vergelijkingscohort en het rekening houden met confounding, inclusief confounding 
door indicatie en effectmodificatie, zijn nodig voor valide resultaten en interpretaties. 
Deze systematische aanpak biedt mogelijkheden om de uitkomst van zorg te verbeteren. 
We concluderen dat in een vroeg stadium een   systematische evaluatie van de tijdige 
toegang tot de zorg, de kwaliteit van de diagnose en indicatiestelling, de processen en de 
uitkomsten van nieuwe interventies in de dagelijkse praktijk nodig is om de effectiviteit 
en efficiëntie van hun toepassing te verbeteren. Een dergelijke systematische aanpak is 
nodig om problemen op te sporen die bij een value-based health care benadering aan de 
orde moeten komen.




