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De toegevoegde waarde van 
gegevens uit de dagelijkse praktijk  
The added value of real-world evidence
 
dr. H.M. Blommestein1, prof. dr. P.C. Huijgens2 en prof. dr. C.A. Uyl-de Groot3  

Samenvatting 
Op 1 april 2016 promoveerde Hedwig Blommestein aan 
de Erasmus Universiteit van Rotterdam op haar pro-
motieonderzoek getiteld ‘De toegevoegde waarde van 
gegevens uit de dagelijkse praktijk’, onder begeleiding 
van promotoren prof. dr. C.A. Uyl-de Groot en prof. dr. 
P.C. Huijgens. In deze proefschriftbespreking worden 
de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weer-
gegeven. Aan de hand van verschillende casussen in 
de hemato-oncologie is er onderzoek gedaan naar de 
waarde van klinische praktijkgegevens voor het nemen 
van vergoedingsbeslissingen. 
(Ned Tijdschr Hematol 2016;13:206-8)

Summary
On April 1th 2016, Hedwig Blommestein obtained her 
PhD at the Erasmus University Rotterdam. Her thesis 
was entitled ‘The added value of real-world evidence’, 
under the supervision of prof. C.A. Uyl-de Groot and 
prof P.C. Huijgens. This article describes the main fin-
dings and conclusions of the research.

Inleiding 
De totale zorguitgaven zijn de afgelopen jaren toegeno-
men. Een van de uitgaven die specifiek stijgen zijn de 
uitgaven aan dure geneesmiddelen. In 2011 gaven we 
in Nederland 376 miljoen euro uit aan dure intramurale 
geneesmiddelen voor patiënten met kanker. In 2014 
zijn de uitgaven bijna verdubbeld naar 675 miljoen.1 De 
verwachting is dat de vraag naar dure geneesmiddelen 
in de toekomst zal blijven stijgen. Hierdoor moeten er 
keuzes worden gemaakt over het wel of niet vergoeden 
van een nieuwe behandeling. De belangen bij deze  
keuzes zijn echter groot en dienen zorgvuldig te worden 
afgewogen. 

‘Health technology assessment’ (HTA) is een beleids-
aanpak die de korte- en langetermijneffecten van bijvoor-
beeld het vergoeden van een nieuw duur geneesmiddel 
in kaart brengt. Er wordt gekeken naar organisatorische, 
klinische, economische en patiëntgerelateerde aspecten. 
Door middel van HTA is het mogelijk om een trans-
parante keuze te maken over het wel of niet vergoeden. 
HTA is oorspronkelijk gebaseerd op gegevens van  
gerandomiseerde, gecontroleerde studies (RCT’s). De 
generaliseerbaarheid van RCT’s is echter beperkt. Bijvoor-
beeld bij hematologische maligniteiten, ondanks dat  
de mediane leeftijd bij diagnose boven 65 jaar ligt, is 
slechts 10% van de RCT’s gericht op oudere patiënten 
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en in 25% van de RCT’s worden ouderen zelfs geëxclu-
deerd.2 Hierdoor is er ook binnen de hematologie een 
toenemende vraag naar gegevens uit de dagelijkse prak-
tijk. De waarde van klinische praktijkgegevens voor het 
nemen van vergoedingsbeslissingen is echter nog niet 
onderzocht. In het proefschrift wordt, aan de hand van 
verschillende casussen van hematologische malignitei-
ten, de toegevoegde waarde van resultaten uit de dage-
lijkse praktijk geëvalueerd.
Het proefschrift focust op de mogelijkheden en uitda-
gingen voor organisatorische, klinische en economische 
aspecten van HTA.

Organisatorische aspecten
Met behulp van gegevens uit de klinische praktijk is het 
mogelijk om het gebruik en de toegankelijkheid van 
een duur geneesmiddel in kaart te brengen. In dit 
proefschrift is het gebruik op nationaal en regionaal  
niveau bestudeerd van bortezomib, een duur genees-
middel voor patiënten met multipel myeloom.3 Inter-
views toonden aan dat er geen barrières werden ervaren 
om dit dure geneesmiddel voor te schrijven. Uit analyse 
van de verkoopcijfers bleek echter dat er een lange aan-
passingsperiode was voordat het geneesmiddel regulier 
werd voorgeschreven. Het daadwerkelijke gebruik van 
bortezomib lag lager dan het verwachte gebruik van de 
beroepsgroep. Daarnaast bleek het gebruik tussen de 
regio’s niet evenredig aan het aantal myeloompatiënten 
per regio. Deze casus illustreert dat het gebruik en de 
toegankelijkheid van een behandeling het beste kan 
worden bestudeerd met kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens uit de dagelijkse praktijk. 

Klinische aspecten
Klinische aspecten werden bestudeerd voor patiënten 
met folliculair lymfoom en multipel myeloom. Zoals 
verwacht werden er verschillen gevonden voor de folli-
culair-lymfoompatiënten  in de gerandomiseerde studies 
en in de dagelijkse praktijk. Met behulp van gegevens 
uit de dagelijkse praktijk kon worden aangetoond dat 
het geneesmiddel rituximab als onderhoudsbehandeling 
niet alleen effectief was in de gerandomiseerde setting, 
maar ook bij patiënten in de klinische praktijk een gun-
stig effect had.4 
Een van de voordelen van praktijkgegevens is de lang-
durige follow-up. Hierdoor is het mogelijk om complete 
behandelstrategieën te bestuderen met meerdere behan-
dellijnen. Er is een microsimulatiemodel gemaakt met 
3 behandellijnen voor oudere patiënten met multipel 
myeloom. Daaruit kwam naar voren dat het gebruik 

van nieuwe behandelingen steeg over de jaren en dat 
deze stijging zorgde voor een verbeterde overleving.5 
Tevens was het mogelijk om een vergelijking te maken 
tussen behandelstrategieën in de dagelijkse praktijk  
en een optimale behandelstrategie. Deze vergelijking 
liet zien dat uitkomsten in de klinische praktijk verder 
konden worden verbeterd.

Economische aspecten
Met behulp van gegevens uit de dagelijkse praktijk zijn 
de kosten en kosteneffectiviteit van behandelingen be-
rekend. Kostprijsberekeningen lieten grote variatie zien 
in de kosten van stamceltransplantaties. Afhankelijk 
van het type transplantatie varieerden de gemiddelde 
kosten per patiënt van €45.670,- (autologe stamceltrans-
plantatie) tot €254.689,- (stamceltransplantatie via  
navelstrengbloed).6 Opnamedagen in het ziekenhuis en 
ziekenhuisactiviteiten, zoals laboratoriumbepalingen en 
beeldvormende diagnostiek, waren grotendeels verant-
woordelijk voor de hoge kosten. Bij allogene stamcel-
transplantaties van niet-verwante donoren of navel-
strengbloed vormden de kosten voor het zoeken van 
een donor eveneens een grote kostenpost. Uit de studie 
blijkt verder dat de op dat moment geldende vergoe-
dingstarieven onvoldoende waren om de daadwerkelijke 
kosten in de praktijk te dekken.
De incrementele kosteneffectiviteit van rituximab als 
onderhoudsbehandeling voor patiënten met folliculair 
lymfoom was gunstig in vergelijking met geen onder-
houdsbehandeling, zowel op basis van resultaten uit de 
dagelijkse praktijk (€10.591,- per gewonnen levensjaar) 
als op basis van langdurige opvolging van de patiënten 
in de gerandomiseerde studie (€11.259,- per gewonnen 
levensjaar).4 De resultaten van deze studie laten echter 
ook zien dat voorzichtigheid geboden is met het samen-
voegen van verschillende gegevensbronnen en het inter-
preteren en generaliseren van diverse scenario’s.
Ten slotte is er ook gekeken naar de kosteneffectiviteit 
van behandelstrategieën. Met behulp van het eerder  
genoemde simulatiemodel was het niet alleen mogelijk 
om aan te tonen dat de overleving was verbeterd, maar 
ook dat dit leidde tot hogere kosten. Een vergelijking 
tussen behandelstrategieën in de dagelijkse praktijk en
optimale behandelstrategie liet zien dat de uitkomsten 
konden worden verbeterd tegenover een kosteneffec- 
tiviteitsratio van €24.618,- per gewonnen levensjaar.

Uitdagingen en aanbevelingen
In het proefschrift worden ook de noodzakelijke stappen 
benoemd voor het maken van een microsimulatiemodel 
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met meerdere behandellijnen en het uitvoeren van een 
goede economische evaluatie met klinische praktijk-
gegevens.7 Afwezigheid van randomisatie, het ontbreken 
van gegevens en onvoldoende vergelijkbare patiënten 
worden als de belangrijkste methodologische uitdagin-
gen genoemd. Multivariate regressiemodellen, ‘propen-
sity score matching’ en het combineren van meerdere 
databronnen zijn enkele erkende methoden om de pro-
blemen aan te pakken die voortvloeien uit het niet ran-
domiseren van behandelingen. De resultaten moeten 
echter wel anders worden beoordeeld dan de resultaten 
die afkomstig zijn van gerandomiseerde studies. 

Discussie
Met behulp van klinische praktijkgegevens is het moge-
lijk organisatorische, klinische en economische aspecten 
te evalueren die generaliseerbaar zijn. Het gebruik van 
deze gegevens brengt echter ook uitdagingen met zich 
mee. De belangrijkste conclusie is dat voor het nemen 
van beslissingen over vergoedingen zowel gegevens uit 
gerandomiseerde, gecontroleerde studies als gegevens 
uit de dagelijkse praktijk noodzakelijk zijn. Tot nu toe is 
de invloed van resultaten uit de klinische praktijk beperkt. 
Het verbeteren van de toegankelijkheid en acceptatie 
van de resultaten is de belangrijkste uitdaging voor toe-
komstig onderzoek.
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Organisatorische, klinische en economische aspecten kunnen worden bestudeerd met gegevens uit de 
dagelijkse praktijk.

2. Klinische praktijkgegevens kunnen generaliseerbare resultaten opleveren voor vergoedingsbeslissingen.

3. Het analyseren van praktijkgegevens brengt uitdagingen mee vanwege de afwezigheid van randomisatie.
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