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INLEIDING EN DOEL 

Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) een complexe en ernstige psychiatrische 
aandoening, die wordt gekarakteriseerd door instabiliteit op allerlei vlakken. 
Symptomen zijn bijvoorbeeld impulsiviteit op gebieden die potentieel 
zelfbeschadigend zijn (zoals misbruik van drank en drugs, roekeloos rijgedrag), 
herhaald suïcidaal gedrag of zelfmutilatie. Tot voor kort was er eigenlijk geen goede 
behandeling voor BPS. Er zijn echter twee nieuwe ambulante therapieën, Shema 
Focused Therapy (SFT) en Transference focused Psychotherapy (TFP). Deze twee 
therapieën zijn met elkaar vergeleken in een Nederlandse studie. Deelnemende 
patiënten waren afkomstig van behandelcentra in Amsterdam, Leiden, Den Haag en 
Maastricht. 44 patienten werden behandeld met SFT, en 42 met TFP. De behandeling 
bestond uit 3 jaar therapie, 2 maal per week. Beide therapieën bleken, zoals 
onderzocht door Josephine Giesen-Bloo, effectief in, onder anderen, het terugdringen 
van BPS-symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van leven. SFT bleek echter 
superieur op alle uitkomstmaten. 
Het onderwerp van dit proefschrift is het economische aspect van deze borderline-
behandelstudie Het doel van dit proefschrift was drieledig: 

- becijferen van de totale monetaire last van BPS voor de maatschappij: de 
zogenaamde ‘cost of illness’. 

- economisch evalueren van de twee eerder genoemde ambulante therapieën en 
uitspraak doen over de te prefereren behandeling 

- bespreken hoe een economische evaluatie gedaan zou moeten worden in een 
BPS-populatie, welke methodologische problemen zich kunnen voordoen en 
hoe die problemen aangepakt zouden moeten worden 

DE MAATSCHAPPELIJKE ‘LAST’ VAN BPS 

In hoofdstuk 2 wordt de maatschappelijke ‘cost of illness’ van BPS in Nederland 
becijferd op ongeveer 2,2 miljard Euro per jaar (gebaseerd op een steekproef van 88 
patiënten), wat gelijk staat aan € 16,852 per patiënt per jaar. De berekeningen werden 
bottom-up uitgevoerd, wat betekent dat eerst de maatschappelijke kosten voor de 
patiënten in de steekproef werden bepaald, en dat die vervolgens geëxtrapoleerd 
werden naar de gehele Nederlandse bevolking. De kosten werden vastgesteld op basis 
van een zogenaamd kosten-interview, waarin vragen over alle mogelijke kostenposten 
waren opgenomen, zoals verlies van arbeidsproductiviteit, kosten van medicijnen, 
zorgconsumptie, de belasting van familie en vrienden, etc. De totale kosten bestonden 
voornamelijk (voor bijna 80%) uit kosten buiten de gezondheidszorg, zoals de kosten 
van mantelzorg en verlies van arbeidsproductiviteit. Uiteraard heeft een bottom-up 
benadering zoals in onze studie een aantal nadelen. De representativiteit van de 
steekproef is bijvoorbeeld twijfelachtig. Desalniettemin leidt het gebruik van een top-
down benadering, waarbij van bovenaf bepaald wordt welk gedeelte van de kosten in 
een bepaalde sector voor rekening van een bepaalde patiëntengroep komt, ook tot 
problemen in het geval van BPS. Dat komt met name omdat BPS een moeilijk te 
diagnosticeren aandoening is en er mede daardoor onderregistratie plaatsvindt. Als 
gevolg daarvan is BPS in databases niet terug te vinden als oorzaak voor bijvoorbeeld 
zorgconsumptie, medicijngebruik en productiviteitsverlies. Het gebruik van een top-
down benadering zal daarom in het geval van BPS naar verwachting leiden tot een 



onderschatting van de maatschappelijke kosten. Daarom is de conclusie van deze 
studie dat, ook al is onze schatting waarschijnlijk niet geheel accuraat, de 
maatschappelijke monetaire last van BPS aanzienlijk is, met name waar het de niet-
medische kosten betreft. Ook zijn de kosten van BPS waarschijnlijk hoger dan de 
gemiddelde kosten van andere psychiatrische aandoeningen. 

ECONOMISCHE EVALUATIE VAN SCHEMA FOCUSED THERAPIE (SFT) VERSUS TRANSFERENCE FOCUSED 
PSYCHOTHERAPIE (TFP) 

Hoofdstuk 3 beschrijft de economische evaluatie van twee soorten ambulante 
psychotherapie voor 86 patiënten met BPS. De totale maatschappelijke kosten over 4 
jaar voor beide behandelgroepen werden berekend, en deze werden vervolgens 
gerelateerd aan de twee uitkomstmaten: ten eerste het percentage patiënten dat geen 
BPS-diagnose meer had (gemeten met de Borderline Personality Disorder Severity 
Index-IV, de BPDSI-IV), en ten tweede het aantal voor kwaliteit gecorrigeerde 
levensjaren (Quality Adjusted Life Years, oftewel QALYs). De totale gemiddelde 
gebootstrapte kosten waren €37,826 voor SFT and €46,795 voor TFP. Het aantal 
QALYs was 2,15 voor SFT en 2,27 voor TFP. Uit de studie naar de effectiviteit was al 
gebleken dat SFT het beter deed dan TFP in termen van herstel gemeten met de BPDSI-
IV. Bij SFT had na 3 jaar 52,3% geen diagnose BPS meer, bij TFP was dat percentage 
28.6% Gebaseerd op de kosten per herstelde patiënt kan geconcludeerd worden dat 
SFT dominant is, dat wil zeggen dat SFT én effectiever, én goedkoper is dan TFP. De 
uitkomst voor de kosten per QALY was een besparing van €90,457 per verloren QALY. 
Met andere woorden: bij SFT treedt een, weliswaar klein, verlies op in kwaliteit van 
leven, maar dit wordt gecompenseerd door een kostenbesparing. Wanneer de 
maatschappij bijvoorbeeld bereid zou zijn om € 20,000 voor een QALY te betalen (dit 
is een gangbaar bedrag), dan is de kans dat SFT een kosten-effectieve behandeling is 
84%. 

PRODUCTIVITEITSVERLIEZEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID DOOR BPS 

Uit hoofdstuk 2 en 3 was al duidelijk geworden dat de kosten van verlies van 
productiviteit een belangrijk aandeel hebben in de totale maatschappelijke kosten van 
BPS. Wat ook bleek, was dat een groot deel van de BPS-patiënten in onze steekproef 
arbeidsongeschikt was. In economische evaluaties worden de kosten van verlies van 
productiviteit doorgaans niet meegerekend wanneer een patiënt bij aanvang van de 
studie al arbeidsongeschikt was. Als gevolg daarvan worden in populaties met veel 
arbeidsongeschikten de productiviteitsverliezen alleen berekend voor het werkende 
deel van de patiënten, en wordt arbeidsongeschiktheid in zekere zin dus genegeerd. In 
hoofdstuk 4 zijn de productiviteitsverliezen met én zonder de kosten van 
arbeidsongeschiktheid berekend. Het includeren van de kosten van 
arbeidongeschiktheid was van grote invloed op de resultaten. De conclusie van dit 
hoofdstuk was dat het al dan niet buiten beschouwing laten van de 
productiviteitsverliezen door arbeidsongeschiktheid tot tegenstrijdige conclusies kan 
leiden, en dat onderzoekers daarom zeer expliciet de gehanteerde methoden met 
betrekking tot productiviteitsverliezen dienen te vermelden. In hoofdstuk 3 zijn de 
kosten van arbeidsongeschiktheid niet meegenomen in de totale kosten. Wanneer dat 



wel was gebeurd dan zouden de kosten van SFT ten opzichte van TFP licht gestegen 
zijn, maar de conclusies van de economische evaluatie zouden niet zijn gewijzigd.  

BASELINE KOSTENVERSCHILLEN 

In de economische evaluatie in hoofdstuk 3 bleek dat de kosten zoals gemeten over de 
drie maanden voorafgaand aan de eerste meting (de baseline meting) voor de TFP-
groep hoger waren dan voor de SFT-groep. Dit verschil bleef min of meer constant 
gedurende de rest van de studieperiode, en de conclusie luidde uiteindelijk dat SFT 
minder kostbaar was dan TFP. Het is echter heel moeilijk te zeggen in hoeverre het 
verschil in totale kosten verklaard zou kunnen worden uit het initiële verschil op 
baseline. Hoewel het bij klinische en patiënt-gerelateerde uitkomstmaten gebruikelijk is 
om de uitgangswaarden op baseline te rapporteren, geldt dat niet voor het baseline 
kostenniveau in economische evaluaties. Er is ook geen literatuur over dit onderwerp. 
Daarom zijn in hoofdstuk 5 een aantal methoden uitgetest die corrigeren voor een 
baseline kostenverschil. Eén manier om het verschil te corrigeren is om het op baseline 
aanwezige verschil bij alle vervolgmetingen af te trekken van de groep met de hoogste 
baseline kosten Een andere manier is om alleen naar de kostenstijgingen en -dalingen 
ten opzichte van baseline te kijken. Daarnaast is nog een regressie-analyse verricht, met 
baseline kosten als onafhankelijke variabele en totale kosten (na baseline) als 
afhankelijke variabele. De conclusie van deze studie was dat wanneer er op baseline 
een verschil is in kosten tussen de groepen, er en correctie plaats zou moeten vinden, 
waarbij de regressie methode de voorkeur heeft. Een andere aanbeveling is dat baseline 
kosten altijd gemeten en gerapporteerd zouden moeten worden. In hoofdstuk 3, de 
economische evaluatie, is de regressie-correctie methode toegevoegd als een 
secundaire analyse. In dit geval had de correctie geen invloed op de conclusies van de 
economische evaluatie. 

TOEPASBAARHEID VAN DE EQ-5D BIJ BPS 

In hoofdstuk 3 week de uitkomst op basis van de BPDSI-IV (percentage herstelde 
patiënten) af van de uitkomst op basis van QALYs (voor kwaliteit gecorrigeerde 
levensjaren). Dit werd veroorzaakt door het feit dat de utiliteitsscore zoals berekend 
met de EuroQoL-5D (EQ-5D, een meetinstrument om kwaliteit van leven mee te 
bepalen) in het eerste jaar voor de de SFT-groep niet in dezelfde mate verbeterde als 
voor de TFP-groep. En mogelijke verklaring hiervoor is dat de gevoeligheid van de EQ-
5D voor veranderingen in de klinische toestand beperkt is in een BPS-populatie, omdat 
de EQ-5D slechts 5 vragen bevat waarvan er 4 met name op fysieke aspecten van 
gezondheid zijn gericht. Aangezien er tot op heden er heel weinig bekend is over het 
gebruik van de EQ-5D in bij BPS, is in hoofdstuk 6 de responsiviteit van de EQ-5D in 
een BPS-populatie onderzocht. Zowel interne als externe responsiviteit zijn berekend, 
waarbij externe responsiviteit ook het begrip ‘discriminative ability’ omvatte, dat is de 
mate waarin een instrument significant verschillende scores laat zien bij klinisch 
verschillende patiëntencategorieën. Tussen de BPSDI-IV en de EQ-5D bleken 
middelmatige correlaties te bestaan. De standardized response means voor de EQ-5D 
waren ook middelmatig, en veel kleiner dan voor de BPDSI-IV. Dit suggereert dat de 
BPDSI-IV in deze populatie gevoeliger is voor veranderingen dan de EQ-5D. De 
discriminative ability, die was gedefinieerd als het verschil in EQ-5D scores tussen 



zogenaamde responders en non-reponders op de therapie, was statistisch significant. 
Hoewel er geen standaarden of maatstaven zijn wat betreft responsiviteit, hebben we 
geconcludeerd dat de EQ-5D redelijk responsief is in een BPS-populatie. Het zou 
echter de zeer moeite waard zijn om, ter vergelijking, de responsiviteit van andere 
generieke gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven instrumenten te onderzoeken in 
deze patiëntengroep.  

DISCUSSIE EN ALGEMENE CONCLUSIE 

Gebaseerd op de samenvatting van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de 
maatschappelijke last van BPS aanzienlijk is, en dat SFT een kosten-effectieve therapie 
lijkt. Er waren echter een aantal methodologische problemen bij het uitvoeren van de 
economische evaluatie. Ons inziens moet arbeidsongeschiktheid bij aanvang van een 
studie veel explicieter benaderd worden, net als het kostenniveau op baseline, zeker 
wanneer dit verschilt tussen groepen. Verder is nog meer onderzoek nodig naar de 
toepasbaarheid van de EQ-5D bij BPS. De boodschap uit de methodologische 
overwegingen in het discussiehoofdstuk is dat alle resultaten en conclusies in dit 
proefschrift met voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te worden. Met deze 
boodschap in het achterhoofd kan SFT alleen kosten-effectief worden geacht in directe 
vergelijking met TFP, en dient men zich verder te realiseren dat de resultaten beïnvloed 
kunnen zijn door de manier waarop ontbrekende data zijn geïmputeerd, en dat over de 
responsiviteit van de EQ-5D in een borderline-populatie tot nu toe, ondanks onze 
verkennende studie, erg weinig bekend is.  
 
De cost of illness studie en de economische evaluatie zoals beschreven in dit 
proefschrift waren desalniettemin, voorzover ons bekend, de eerste studies die de 
kosten van BPS en de kosten-effectiviteit van een aantal behandelmogelijkheden 
uitgebreid hebben omschreven vanuit een maatschappelijk perspectief, en dit 
proefschrift kan daarom als richtinggevend gezien worden voor economische evaluaties 
op het gebied van BPS.  
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