
Samenvatting 

 

Niet-kleincellig longcarcinoom is de op één na meest voorkomende kanker en de meest dodelijke 

kanker voor zowel mannen als vrouwen, gevolgd door respectievelijk prostaatkanker en borstkanker. 

Dit geeft aan hoe belangrijk het is om te blijven zoeken naar mogelijkheden om kanker te genezen en 

de kankerzorg te verbeteren. 

Ontwikkelingen in de kankerzorg zijn steeds meer gericht op het individualiseren van behandelingen. 

Er komen steeds meer nieuwe geïndividualiseerde behandelingen beschikbaar, maar deze zijn erg 

duur. De verwachting is daarom dat er in de toekomst meer geld nodig is om de kankerzorg te blijven 

optimaliseren, terwijl er juist in de zorg bezuinigd moet worden. Om deze reden is er steeds meer 

vraag naar een evaluatie van de kosteneffectiviteit van nieuwe behandelingen voorafgaand aan 

implementatie.  

Om de impact van nieuwe geïndividualiseerde behandelingen te kunnen evalueren, moet er eerst 

gekeken worden naar de huidige klinische praktijk. Het eerste gedeelte van dit proefschrift geeft een 

overzicht van de huidige behandelpatronen en kosten van longkanker in Nederland, en een 

literatuuroverzicht van de kosteneffectiviteitstudies die zijn gedaan voor dure (geïndividualiseerde) 

chemotherapieën. Het tweede gedeelte van dit proefschrift is gericht op de evaluatie van de 

kosteneffectiviteit van nieuwe behandelstrategieën en de daaraan gerelateerde uitdagingen voor het 

modelleren van kosteneffectiviteitsvraagstukken. Voorbeelden van deze uitdagingen zijn het vinden  

en combineren van de juiste databronnen om een model te informeren, de manier waarop de data 

wordt gebruikt om het model te informeren, model validatie en het in kaart brengen van de 

onzekerheid van het uiteindelijke model. 

 

Hoofdstuk 2 van dit proefschrift geeft een overzicht van studies naar de kosteneffectiviteit van de 

cytostatica docetaxel, gemcitabine, paclitaxel, pemetrexed, vinorelbine en de targeted drug erlotinib. 

Literatuurstudies die tussen 2001 en 2010 werden gepubliceerd concluderen allen dat in 

eerstelijnsbehandeling de derde generatie cytostatica kosteneffectief zijn in vergelijking met best 

supportive care. In de tweede of derde lijn van behandeling is erlotinib vergelijkbaar of effectiever dan 

best supportive care.  

De resultaten van de kosteneffectiveitsstudies die na 2010 werden gepubliceerd wijzen in dezelfde 

richting. Voor behandeling in de eerste lijn is de combinatie van gemcitabine+cisplatine een 

kosteneffectieve optie, maar in de subgroep met een niet-plaveisel carcinoom is pemetrexed+cisplatin 

een betere optie in vergelijking met best supportive care. In de tweedelijnsbehandeling is docetaxel 

een kosteneffectieve behandeloptie ten opzichte van best supportive care, maar erlotinib is mogelijk 

een kosteneffectiever alternatief. 

Een andere belangrijke bevinding van de literatuurstudie in hoofdstuk 2 is dat een aantal zaken niet of 

onduidelijk gerapporteerd werden. Het was vaak niet te achterhalen waar de input parameters op 

gebaseerd waren, hoe deze waren berekend en welke model aannames waren gedaan. Mede door dit 

gebrek aan inzicht, het kleine aantal studies dat geïncludeerd was en de heterogeniteit van de studies, 

kon er geen eenduidige conclusie worden getrokken. 



 

Hoofdstuk 3 en 4 geven de resultaten weer van een retrospectieve dataverzameling om 

behandelpatronen, zorggebruik en kosten van longkanker in Nederland in kaart te brengen. De 

steekproef bestond uit patiënten uit 4 Nederlandse opleidingsziekenhuizen die tussen 31 januari 2009 

en 31 januari 2011 gediagnosticeerd waren. Van deze patiënten werden de volgende gegevens uit 

patiëntendossiers verzameld: de patiënt- en tumor karakteristieken, behandelingen, bijwerkingen, 

overleving en zorggebruik. De overleving van patiënten in de steekproef werd vergeleken met de 

overleving van de Nederlandse patiëntenpopulatie, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen 

patiënten die in aanmerking kwamen voor een operatie, voor patiënten die niet in aanmerking kwamen 

voor een operatie maar met niet-gemetastaseerde ziekte, en voor patiënten met gemetastaseerde 

ziekte. Voor al deze groepen was de overleving beter voor patiënten in de steekproef ten opzichte van 

patiënten in de Nederlandse populatie. Met betrekking tot de behandelpatronen werd met name veel 

variatie gevonden in de systemische behandelingen. 

 

De nieuwe ontwikkelingen in medische beeldvorming en radiotherapie zijn veelbelovend. Nu 

behandelingen steeds beter afgestemd kunnen worden op de individuele kenmerken van patiënten en 

tumoren, zouden modellen die kosteneffectiviteit evalueren deze individuele kenmerken mee moeten 

nemen. Hoofdstuk 5 beschrijft de ontwikkeling van een micro-simulatie model voor de evaluatie van 

kosteneffectiviteit van individuele behandelstrategieën van longkanker. 

Het model bestaat uit 4 gezondheidstoestanden: ‘Geen progressie, ‘Lokaal recidief’, ‘Metastasen’ , en 

‘Dood’. Het model simuleert individuele patiënten door voor ieder patiëntenprofiel -bestaande uit 

aselect getrokken patiënt- en tumor kenmerken- de tijd tot iedere gezondheidstoestand te berekenen. 

Deze berekeningen zijn gebaseerd op een statistisch model dat individuele tijden berekent, ook wel 

bekend als multi-state statistical modeling (MSSM). De resultaten van de model simulaties zijn intern 

en extern gevalideerd voor zowel conventionele radiotherapie als voor de geïndividualiseerde 

radiotherapie strategie. 

MSSM is een geschikte techniek om de individuele en tijdsafhankelijke input parameters voor een 

micro-simulatie te berekenen. Doordat de input parameters met 1 statistisch model zijn geschat, 

kunnen de onderlinge correlaties tussen de parameters gebruikt worden om de onzekerheid van de 

input parameters weer te geven. 

 

Het micro-simulatie model dat in hoofdstuk 5 wordt beschreven is toegepast voor de evaluatie van 

kosteneffectiviteit van geïndividualiseerde radiotherapie. Hoofdstuk 6 beschrijft de evaluatie van de 

lange termijn effecten, kosten en kosteneffectiviteit van positron emission tomography (PET)-based 

isotoxic accelerated radiotherapie (PET-ART) in vergelijking met conventionele fixed-dose CT-based 

radiotherapie (CRT). 

De primaire uitkomstmaten waren het verschil in levensjaren (LYs), kwaliteit-van-levensjaren (QALYs), 

kosten, en de incrementele kosteneffectiviteitsratio (ICER) en de incrementale kostenutiliteitsratio 

(ICUR) van PET-ART versus CRT. Deze uitkomsten zijn de gemiddelde waarden van een simulatie 

met 50,000 patiënten. Een probabilistische sensitiviteitsanalyse en diverse scenario analyses werden 



uitgevoerd om de onzekerheid van de input parameters en de model aannames te testen. 

De gemiddelde incrementele kosten van PET-ART waren €569 (95% betrouwbaarheidsinterval (BI)  

€ -5327, €6936) voor 0.42 incrementele LYs (95% BI 0.19, 0.61) en 0.33 incrementele QALYs (95% BI 

0.13, 0.49). De base-case scenario resulteerde in een ICER van €1360 per gewonnen levensjaar en 

een ICUR van €1744 per gewonnen kwaliteit-van-levensjaar. De probabilistische sensitiviteitsanalyse 

liet zien dat wanneer alternatieve input parameters werden gebruikt, in 36% van de gevallen PET-ART 

in een betere overleving tegen minder kosten ten opzichte van CRT resulteerde. In 64% van de 

gevallen was de overleving van PET-ART beter tegen iets hogere kosten dan CRT. Op basis van 

deze modelstudie lijkt geïndividualiseerde PET-ART een kosteneffectieve behandelstrategie ten 

opzichte van CRT.  

   

In hoofdstuk 7 is het hiervoor beschreven model toegepast om de kosteneffectiviteit van verschillende 

chemoradiotherapie behandelstrategieën te evalueren: PET-CT based isotoxic accelerated 

sequentiële  chemo-radiotherapie (SRT2) en concurrente chemo-radiotherapie  met een dagelijkse 

lage dosis cisplatin (CRT2) in vergelijking met standaard sequentiële (SRT1) en concurrente chemo-

radiotherapie (CRT1). Het model liet een goede fit zien voor de strategieën SRT1 en SRT2. Omdat 

het model initieel niet was ontworpen voor de evaluatie van concurrente strategieën, werden een 

meta-analyse en een enkele studie gebruikt om input parameters voor het model te schatten.  Kosten, 

utiliteiten en zorggebruik parameters werden uit de literatuur gehaald.  Primaire uitkomsten van het 

model waren de ICER en ICUR van iedere strategie in vergelijking met de referentie strategie (SRT1).  

In vergelijking met SRT1 warende ICER en ICUR €29814/LY en €38024/QALY voor CRT1, €4708/LY 

en €6249/QALY voor SRT2, en €263/LY en €346/QALY voor CRT2. CRT2 was zeer kosteneffectief 

vergeleken met SRT1. Daarnaast was CRT2 effectiever en goedkoper dan CRT1 en SRT2. Op basis 

van deze modelstudie lijken de geoptimaliseerde sequentiële en concurrente chemo-radiatie 

strategieën effectiever en kosteneffectiever dan de huidige conventionele sequentiële en concurrente 

strategieën.  

 
De resultaten van dit proefschrift laten zien dat geïndividualiseerde behandelstrategieën in 

radiotherapie een kosteneffectieve behandeloptie zijn in vergelijking met de conventionele 

behandelstrategie. Dit is een belangrijke boodschap aan clinici en beleidsmakers, welke kan leiden tot 

implementatie van deze behandelstrategie. 

Behandeling werd in bepaalde mate altijd al afgestemd op de individuele patiënt. Nieuwe 

ontwikkelingen in beeldvorming, maar ook verbeteringen in behandelschema’s hebben geleid tot 

verdere individualisering van behandeling. Nu de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg 

steeds beperkter worden, is het van groot belang dat er een goede afweging wordt gemaakt tussen de 

kosten en de baten van nieuwe behandelingen. Het individualiseren van behandeling wordt vaak 

gezien als een dure aangelegenheid. De resultaten van dit proefschrift laten zien dat dat niet het geval 

hoeft te zijn voor chemoradiotherapie. 

Ook wanneer er verschillende scenario’s werden doorgerekend, bleven de meer geïndividualiseerde 

strategieën kosteneffectievere behandelopties. Daarnaast bleek dat een concurrent schema met een 



dagelijkse lage dosering cisplatin kosteneffectief was ten opzichte van alternatieve 

behandelstrategieën in twee verschillende patiëntenpopulaties. Een sequentiële istoxic accelerated 

chemo-radiatie schema bleek een beter alternatief te zijn dan conventionele concurrente 

chemoradiatie in een subgroep van relatief goede patiënten (100% had een WHO performance score 

van 0-1, 75% had minder dan 2 aangedane lymfklieren en het gemiddelde tumor volume was 100cc).  

 

Deze resultaten zijn een indicatie dat het individualiseren van behandeling een veelbelovende trend is, 

tegen acceptabele kosten. Vanwege de snelle opkomst van nieuwe technieken en verbeterde 

schema’s zijn modelstudies een geschikte manier om direct en indirect behandelingen te vergelijken 

en de kosteneffectiviteit te evalueren. 

 

De bevindingen van dit proefschrift hebben mogelijk een grote klinische impact, maar daarnaast zijn er 

waardevolle lessen te leren van de methodologische uitdagingen op het gebied van modelleren: 

• Het selecteren van de juiste data voor een model dat de werkelijke klinische praktijk zo goed 

mogelijk weergeeft. Gerandomiseerde studies worden gezien als de gouden standaard, maar 

zorggebruik  in deze studies geeft geen goed beeld van het daadwerkelijke gebruik. 

Daarnaast hebben deze studies vaak een korte follow-up. Data uit registraties kan een betere 

afspiegeling geven van de klinische praktijk, mits de data prospectief en systematisch wordt 

verzameld. Bij het combineren van verschillende databronnen bestaat het gevaar dat 

belangrijke gebeurtenissen in het ziekteproces worden geregistreerd op basis van 

verschillende protocollen en bovendien zijn de patiëntenpopulaties vaak (te) verschillend.  

• Multi-state statistical modeling is een handige techniek voor het kwantificeren van een micro-

simulatie model als alle benodigde data uit 1 enkele bron gehaald kan worden. Als het micro-

simulatie model gevalideerd kan worden met deze enkele data bron is het een degelijk basis 

model voor de evaluatie van meerdere behandelingen.  Een nadeel kan zijn dat het model 

minder flexibel is met betrekking tot het includeren van extra parameters. Nu data meer en 

meer systematisch en op grote schaal verzameld wordt, zal multi-state-modeling ook steeds 

bruikbaarder worden als techniek voor het modelleren van kosteneffectiviteitsvraagstukken.  

• Bij het gebruik van een eerder ontwikkeld model in een andere toepassing is het sterk aan te 

raden om het model te valideren met externe data.  

• Patiënt heterogeniteit en parameter onzekerheid dienen beide te worden geëvalueerd in 

modelstudies, bij voorkeur in een ‘double-loop’ probabilistische sensitiviteitsanalyse. Deze 

aanbeveling is wel afhankelijk van de mate van heterogeniteit en variatie in het model. Bij een 

‘double-loop’ probabilistische sensitiviteitsanalyse  kan de rekentijd enorm oplopen, in dat 

geval moeten alternatieve onzekerheidsanalyses overwogen worden.  

 

Dit proefschrift laat zien dat individuele behandelingen kosteneffectieve opties kunnen zijn in 

vergelijking met standaardbehandeling als de individuele behandelingen ook volgens bovenstaande 

aanbevelingen geëvalueerd worden. 

 



	  


