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Kosteneffectiviteit van  
zelfmanagement-interventie  
voor volwassenen met epilepsie
Leven met epileptische aanvallen vraagt om specifieke vaardigheden, zogenaamde zelfmanagementvaardigheden. 

Gelet op de stijgende kosten van de gezondheidszorg is een belangrijke rol weggelegd voor economische evaluaties 

en bijbehorende kosteneffectiviteitscriteria. Daarom werd onderzocht of training in deze vaardigheden een positieve 

invloed heeft op onder andere de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en of deze training in de aangeboden 

vorm ook kosteneffectief is. 

Epilepsie en de daarmee gepaard gaande epileptische  

aanvallen hebben een grote invloed op het dagelijks leven. 

Zoals bij alle chronische aandoeningen speelt de zorg 

rondom deze aanvallen zich vooral af in de thuissituatie. 

Dit vraagt van zowel de persoon met epilepsie als zijn/haar 

directe omgeving vaardigheden om hiermee om te kunnen 

gaan (Allers et al., 2015), zelfmanagementvaardigheden 

genoemd. Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik 

gemaakt van e-health-toepassingen (computerprogram-

ma’s en applicaties) en cursussen gericht op zelfmanage-

mentvaardigheden.  

 

In deze studie werd een interventie bestaande uit meer-

dere componenten ontwikkeld, zoals voorlichting, het 

bevorderen van actieve vormen van probleemoplossing en 

het gebruik van e-health hulpmiddelen, met als doel het 

stimuleren van zelfmanagement voor volwassenen met 

epilepsie. Het doel van deze studie was het beoordelen 

van de kosteneffectiviteit van deze interventie, met als  

primaire uitkomstmaten zelfeffectiviteit (‘vertrouwen in 

eigen kunnen’), kwaliteit van leven en therapietrouw bij 

patiënten met epilepsie. 

 

Het doel van een economische evaluatie is het informeren 

van beleidsmakers en clinici met behulp van evidence based 

informatie over gezondheidsinterventies in de patiënten-

zorg. In economische evaluatiestudies worden op een sys-

tematische manier zowel de kosten als de effecten van 

twee (of meer) alternatieve interventies of behandelingen 

met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt aan de hand van 

deze gegevens de zogenaamde incrementele kosteneffec-

tiviteitsratio berekend. Hiermee worden de kosten uitge-

drukt die gepaard gaan met de introductie van de nieuwe 

interventie per gewonnen levensjaar in perfecte gezond-

heid (QALY). 

Het onderzoek
Door het Academisch Centrum voor Epileptologie, 

Kempenhaeghe in samenwerking met de Universiteit 

Maastricht is een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd 

naar een speciaal ontwikkelde cursus voor patiënten met 

epilepsie. In deze cursus stond centraal: het stellen van 

persoonlijke doelen, het zelfmonitoren met hulp van  

digitale middelen (e-health) en het contact met behan-

delaars. De cursus bestond uit zes avonden van ongeveer 

twee uur onder leiding van twee epilepsieverpleegkundi-

gen, waarbij elke week één bijeenkomst werd georgani-

seerd. De studie richtte zich op volwassenen (achttien jaar 

en ouder) met epilepsie, die worden behandeld met anti-

epileptica. Daarnaast werden de deelnemers gevraagd een 

partner of andere naaste mee te nemen zodat deze kon 

participeren in de cursus. Dit omdat de naasten vaak 

direct betrokken zijn bij (de gevolgen van) de epilepsie en 

omdat zij zelf ook baat kunnen hebben bij een dergelijke 

cursus. Deelnemers aan de studie werden gerandomiseerd 

toegewezen aan de nieuwe interventie of de gebruikelijke 

zorg en werden een half jaar (controlegroep) tot een jaar 

(interventiegroep) gevolgd, waarna de personen in de 

controlegroep alsnog de mogelijkheid kregen om de cur-

sus te volgen. In figuur 1 is een overzicht gegeven van deze 

zogenaamde ZMILE-studie. Meer details met betrekking 

tot de studieopzet zijn te vinden in Leenen et al. (2014). 
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van patiëntgroep en controlegroep werd gecorrigeerd voor 

de geringere mate van follow-up voor de controlegroep, 

er vanuit gaande dat voor controles de gezondheidstoe-

stand en bijbehorende kosten gelijk blijven gedurende 

deze periode. 

Om een uitspraak te kunnen doen over de doelmatigheid 

van de interventie is de Incrementele KostenEffectiviteits-

Ratio (IKER) berekend. Hierin worden de kosten en effec-

ten van twee alternatieven gecombineerd tot één maat 

door middel van de volgende formule:

Om het interpreteren van de IKER te vergemakkelijken is 

de IKER weergegeven in een kosteneffectiviteitsgrafiek 

(figuur 2). In deze grafiek staan de incrementele kosten op 

de Y-as en het incrementele effect op de X-as. Een IKER in 

het kwadrant linksboven betekent dat een interventie res-

pectievelijk duurder én minder effectief is (inferieur). Een 

IKER in het kwadrant rechtsonder betekent dat een inter-

ventie goedkoper én effectiever (dominant) is. Het kwa-

drant rechtsboven betekent dat een interventie duurder is 

maar ook effectiever. Het kwadrant linksonder betekent 

dat een interventie minder duur is maar ook minder effec-

tief. In deze laatste twee situaties is het belangrijk hoeveel 

men bereid is extra te betalen voor het extra effect (of 

hoeveel men bereid is om te verliezen ten behoeve van 

lagere kosten). 

In iedere economische evaluatiestudie is het mogelijk dat 

door toeval veel patiënten met extreem hoge of lage kosten 

zijn geïncludeerd. Hierdoor kan de IKER sterk vertekenen. 

Om deze onzekerheid rondom de IKER in kaart te brengen 

is gebruik gemaakt van bootstrappen. Hierbij is 5000 keer 

een steekproef uit de originele dataset getrokken met 

Om de effecten van de multi-component zelfmanagement-

cursus (MCI) te meten werd gebruik gemaakt van vragen-

lijsten. Deze vragenlijsten werden afgenomen aan het 

begin van de studie en na elke drie maanden. De controle-

groep werd gevolgd gedurende zes maanden en de inter-

ventiegroep gedurende twaalf maanden. Op deze manier 

kon de controlegroep na zes maanden de mogelijkheid 

krijgen deel te nemen aan de MCI-cursus.

Methoden van onderzoek
De primaire uitkomstmaat was zelfeffectiviteit, gemeten 

met de Epilepsy Self-Efficacy Scale (ESES) (Dilorio & Yeager, 

2003). Dit omdat niet verwacht werd dat het aantal epi-

leptische aanvallen van de deelnemers zou verminderen, 

maar wel dat deelnemers beter zouden leren omgaan met 

de epilepsie. Kwaliteit van leven werd gemeten met behulp 

van de EuroQol-5D-5L (generieke kwaliteit van leven) 

(Versteegh et al., 2016). Kwaliteit zoals gemeten met deze 

vragenlijst werd vervolgens omgerekend naar een utiliteit. 

Een utiliteit geeft weer hoe goed iemands gezondheids-

toestand is op een schaal van 0 (slechts mogelijk gezond-

heidstoestand) tot 10 (perfecte gezondheid). Met deze  

utiliteiten werden vervolgens de gewonnen levensjaren  

in perfecte gezondheid (ook wel quality adjusted life years 

(QALYs) genoemd) berekend, door de kwaliteit van de 

gezondheidstoestand (de utiliteit) te vermenigvuldigen met 

het aantal jaren dat iemand in deze gezondheidstoestand 

doorbracht (in deze studie één jaar) (Drummond, Sculpher, 

Claxton, Stoddart, & Torrance, 2015). Therapietrouw werd 

gemeten met het Medication Adherence Monitoring Systems 

(MEMS). Dit zijn elektronische medicijnpotjes die regis-

treren hoe vaak het potje open en dicht gaat. In de inter-

ventiegroep kregen gebruikers ook feedback op de inname 

van medicijnen aan de hand van MEMS-gegevens geduren-

de de follow-up van de studie (op 3, 6, 9, en 12 maanden). 

De patiënten in de controlegroep kregen ook een MEMS 

om hun therapietrouw te registreren, maar kregen geen 

feedback op het gebruik van de MEMS. Bij de vergelijking 

Figuur 1 Overzicht design ZMILE studie (aangepast overgenomen uit Leenen et al., 2014)
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teruglegging (Drummond et al., 2015). De uitkomsten van 

de 5000 steekproeven uit de bootstraps voor de kosten per 

extra QALY zijn weergegeven in figuur 2. 

Resultaat van het onderzoek
In totaal zijn er 102 patiënten geïncludeerd in de studie, 

waarvan 52 in de interventiegroep. Na zes maanden was 

het percentage correcte therapietrouw in de controlegroep 

63,7% en 75,9% voor de interventiegroep (niet significant 

verschillend). Zelfeffectiviteit en kwaliteit van leven werd 

beter beoordeeld in de interventiegroep, al waren de ver-

schillen tussen beide groepen niet significant. Aangaande 

de ESES-scores werd een IKER van €54 per punt toename 

na zes maanden en €1105 per punt toename na twaalf 

maanden follow-up gevonden. De interventie resulteerde 

in een IKER van €88 per procent verhoging in correcte 

therapietrouw na zes maanden. Het gebruik van de inter-

ventie resulteerde in een IKER van €8.272 en €15.144 per 

gewonnen QALY na respectievelijk zes en twaalf maanden. 

Conclusies
Het verschil tussen de gemeten zelfeffectiviteit en kwaliteit 

van leven ten gunste van de interventiegroep was positief, 

maar niet significant. Mogelijk is de interventie niet effec-

tief geweest, althans niet volgens de meetinstrumenten die 

in deze studie gekozen zijn (zie ook Wijnen et al., 2017). 

Een alternatieve vragenlijst, zoals een recent ontwikkelde 

vragenlijst voor zelfmanagement interventies bij epilepsie 

(Adult Epilepsy Self-Management Measurement Instrument 

(Escoffery et al., 2015)) heeft mogelijk een hogere sensiti-

viteit ten aanzien van de hier gebruikte interventie, waar-

door er misschien wel een statistisch significant effect 

voor de klinische uitkomstmaten zou zijn gevonden.

De kosteneffectiviteitsresultaten zijn positief. De Raad 

voor de Volksgezondheid en Zorg in Nederland heeft 

bepaald wat een behandeling maximaal mag kosten in 

relatie tot de gezondheidswinst, uitgedrukt in QALYs, 

gecategoriseerd op ziektelast. Op basis hiervan is men 

bereid om ongeveer €50.000 per QALY per jaar te betalen 

voor een interventie voor epilepsie (Council for Public Health 

and Health Care, 2006). Wanneer men deze grenswaarde 

aan zou houden en gelet op de gevonden kosteneffectivi-

teitsratio’s is de interventie dus kosteneffectief te noemen. 
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Figuur 2a: Kosteneffectiviteitsvlak voor QALYs score na zes maan-

den (kosten per gewonnen QALY); b: kosteneffectiviteitsvlak voor 

QALYs score na twaalf maanden (kosten per gewonnen QALY).

Verantwoorde epilepsiezorg


