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Mijnheer de rector,  

Beste familie, collega’s en vrienden,  

 

Twee verschillende thema’s over de gezondheidszorg domineren de media de laatste jaren. 

Aan de ene kant is er het optimistische verhaal over de mogelijkheden die nieuwe technologie 

en medicatie bieden om preventie en zorg voor de individuele patiënt te verbeteren. Aan de 

andere kant is er het pessimistische verhaal over de immer stijgende zorgkosten. Dat de 

zorgkosten stijgen is niet onverwacht, want innovatie is duur. De medische technologie wordt 

steeds geavanceerder en daarnaast wordt de Nederlander almaar ouder. Gezamenlijk zal dit 

volgens trendanalyses van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, 

leiden tot een verdubbeling van de zorgkosten in 2040 1. Hoe ga je hiermee om als 

beleidsmaker of als verzekeraar? Aan welke voorwaarden dient een nieuw medicijn, een 

nieuw diagnostisch instrument of een nieuwe behandeling te voldoen om voor vergoeding in 

aanmerking te komen? Wetenschappers zijn het hierover vaak niet met elkaar eens. 

Epidemiologen en artsen zoeken naar evidentie, economen streven naar efficiëntie.  

In 1999 schreef de gezondheidseconoom professor Karl Claxton hierover een spraakmakend 

artikel 2. Hij beargumenteert dat wachten met invoeren tot er voldoende statistisch bewijs is 

ertoe leidt dat technologie dikwijls te laat wordt ingevoerd. Dat laatste is niet zonder verlies. 

Patiënten hadden misschien langer geleefd als de nieuwe technologie sneller beschikbaar was 

geweest. Epidemiologen zijn geduldige mensen en wachten liever op hard bewijs 3, maar hun 

geduld wordt de laatste jaren op de proef gesteld. Het wordt onmogelijk om met klassieke 

methoden voor elke kleine patiëntengroep vast te stellen of een nieuwe technologie werkt. 

Een belangrijke uitdaging voor de medische wetenschap in de komende jaren is hoe we op 

een verantwoorde manier met dit probleem om kunnen gaan binnen de context van beperkte, 

beschikbare middelen. Daarbij gaat het niet alleen om het vinden van effectievere 

behandelingen, maar ook om het toepassen van minder belastende behandelingen. Immers, 

voor de meeste patiënten is er een standaardbehandeling beschikbaar, maar die kan zeer 

belastend zijn.  

Iets gelijkaardigs geldt voor screeningsprogramma’s, zoals bijvoorbeeld 

borstkankerscreening.  De discussie heeft een andere wending genomen; hoe kun je iemand 

met een heel laag risico op de ziekte zo min mogelijk belasten? Het belang van minder 

belastende preventie en zorg blijkt ook uit de missie van het Koninklijk Wilhelmina Fonds, 

KWF: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.  
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Ik denk regelmatig na over deze vragen vanuit zowel een economische alsook statistische 

invalshoek. Graag neem ik u mee in het spanningsveld tussen de economie en de statistiek, 

beginnend bij de klinische zorg en eindigend bij preventie.  

 

De minder belastende behandeling 

 

We nemen als voorbeeld de behandeling van keelholtetumoren. In Nederland wordt ongeveer 

één derde van deze tumoren veroorzaakt door het humaan papillomavirus, HPV 4. Dit virus is 

vooral bekend als de veroorzaker van baarmoederhalskanker. De ontdekker van dit verband, 

professor Harald zur Hausen 5, heeft hiervoor in 2008 de Nobelprijs voor Fysiologie of 

Geneeskunde ontvangen. HPV is een gemeen virus, een sluipmoordenaar. Je merkt pas jaren 

later aan de gevolgen dat je ooit bent besmet 6. Maar ik ben schatplichtig aan dit virus omdat 

het waarschijnlijk één van de redenen is waarom ik hier vandaag tegenover u sta. Veel van 

mijn onderzoek richt zich namelijk op HPV. Het onderwerp komt dan ook een aantal keren 

voorbij.  

De behandeling van door HPV veroorzaakte keelholtetumoren staat al een tijd ter discussie. 

Keelholtetumoren die door HPV worden veroorzaakt hebben een beduidend betere prognose 

dan keelholtetumoren die bijvoorbeeld door roken worden veroorzaakt. Bij de diagnose van 

kanker spreken we vaak van stadium I tot IV en dit bepaalt ook de zwaarte van de 

behandeling. Onlangs heeft een internationale groep van onderzoekers aangetoond dat bijna 

alle door HPV veroorzaakte keelholtetumoren een goede prognose hebben, ongeacht het 

stadium 7. Wellicht zouden door HPV veroorzaakte tumoren dus minder agressief behandeld 

kunnen worden. Om dit te bestuderen zijn studies opgezet, waarin de standaardbehandeling 

met chemotherapie wordt verlicht of de dosering van de bestraling wordt verminderd. Er 

lopen nu meer dan tien van dit soort studies, allemaal met een iets andere insteek 8.  

Om een nieuwe behandeling geregistreerd te krijgen, dient het onderzoek gerandomiseerd 

uitgevoerd te worden. Dat wil zeggen dat de computer bepaalt of de patiënt de 

standaardbehandeling of de lichtere behandeling krijgt, hij of zij heeft hier zelf geen invloed 

op. Randomisatie vormt de basis voor het sterkste bewijs in het medische onderzoek.  

Het is niet te verwachten dat de alternatieve, lichtere behandeling beter werkt. Daarom stellen 

onderzoekers zich tot doel om aan te tonen dat de lichtere behandeling niet slechter werkt, 

niet inferieur is aan de standaardbehandeling. Hiervoor wordt bij aanvang van de studie een 

marge vastgesteld voor de maximale toename in het overlijdensrisico. Vervolgens moet 

statistisch worden aangetoond dat de toename onder deze marge blijft.  
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De grootste, lopende studie op dit gebied is de RTOG 1016 studie 9. Deze studie is gestart in 

2011. Omdat aan deze studie 1000 patiënten meedoen, sluit de studie pas in 2021, ongeveer 

tien jaar later. Patiënten krijgen standaard chemotherapie (cisplatin) of een middel dat minder 

bijwerkingen heeft (cetuximab). Voor deze studie stelde men dat het nieuwe middel als niet 

inferieur mag worden beschouwd aan standaard chemotherapie als de kans op overlijden met 

niet meer dan 45 procent toeneemt. Hier begint de schoen te wringen. Want zou de arts of de 

patiënt kiezen voor een middel als het niet valt uit te sluiten dat het risico op overlijden met 

45 procent toeneemt? De onderzoekers hebben echter geen speelruimte. Een lagere, strengere 

marge voor het overlijdensrisico betekent dat de studie nog groter had moeten zijn en het 

duurt nu al tien jaar om 1000 patiënten te werven.  Zou het niet aantrekkelijker zijn om 

resultaten van standaard chemotherapie en het nieuwe middel in de studie naast elkaar te 

zetten en voor toekomstige patiënten het middel te kiezen dat het beste presteert op een 

combinatie van overlijdensrisico en bijwerkingen? Dus kiezen voor het beste middel in plaats 

van te laten zien dat het nieuwe middel niet inferieur is aan standaard chemotherapie?  

 

Adaptieve studies 

 

Hoe kunnen we de duur van klinische studies zo kort mogelijk houden in de toekomst? Tien 

jaar is wel erg lang voor een studie. Nieuwe innovaties volgen elkaar snel op en patiënt en arts 

willen de nieuwste behandeling graag zo snel mogelijk inzetten. Een bekende methode om 

een studie te versnellen is om een tussentijdse evaluatie in te bouwen. Een zeer snelle studie 

ging over het medicijn nivolumab voor patiënten met niet-kleincellige longkanker. Het tijdstip 

tussen de inschrijving van de eerste patiënt en publicatie in de New England Journal of 

Medicine, een toonaangevend medisch tijdschrift, bedroeg minder dan drie jaar 10. De reden 

voor de snelle voltooiing was dat het doel van de studie, een langere overleving, al was 

bereikt tijdens een tussentijdse evaluatie. Dit lijkt een draaiboek voor toekomstige studies, 

maar als nieuwe behandelmethoden zoals nivolumab de nieuwe standaard worden, zal het 

steeds moeilijker worden om nog een verbetering in overleving te vinden. Er zullen daarnaast 

naar verwachting meer middelen beschikbaar komen, waarvan het doel vooral een 

vermindering van de bijwerkingen is, net zoals het eerdergenoemde middel voor de 

behandeling van keelholtetumoren.  

Met collega dr. Peter van de Ven werk ik aan het ontwikkelen van studiedesigns met 

meerdere tussentijdse evaluaties, ook wel Bayesiaanse adaptieve studies genoemd. We hopen 

hiermee snel een effectieve behandeling te kunnen kiezen, maar ook snel een ineffectieve 
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behandeling te kunnen staken. De studieroute ligt van tevoren niet volledig vast, we bepalen 

als het ware bij elk kruispunt opnieuw welke kant we het beste op kunnen gaan: rechtdoor, 

linksaf of rechtsaf. Hiervoor gebruiken we op elk kruispunt alle informatie die we dan tot 

onze beschikking hebben. Een klinische studie à la Google Maps. Zo’n adaptieve studie heeft 

een variabele lengte: we starten met een kleine groep patiënten en gaan vervolgens na of we al 

een beste behandeling kunnen aanwijzen of dat we meer patiënten dienen te werven. We 

stoppen met patiënten werven als de kans heel klein wordt dat ons standpunt over wat de 

beste behandeling is, nog gaat wijzigen.  

Dit principe van afnemende meeropbrengsten komt uit de economie en wordt door 

gezondheidseconomen al meer dan tien jaar voorgesteld voor onderzoek in de 

gezondheidszorg 11. Dit klinkt aantrekkelijk, maar een probleem is dat de criteria om te 

stoppen of door te gaan met werven moeilijk worden geaccepteerd in klinische studies. Ze 

worden te ingewikkeld gevonden. Wij proberen in samenwerking met artsen eenvoudige 

criteria op te stellen voor klinisch onderzoek. Criteria die zoveel mogelijk aansluiten bij de 

zienswijze van de arts. 

Eén van die artsen is professor Daphne de Jong, verbonden aan het Amsterdam UMC. Met 

haar hopen we bestaande geneesmiddelen te evalueren op subgroepen van patiënten met een 

diffuus grootcellig B-cel lymfoom. We willen hierbij zo snel mogelijk duidelijkheid hebben 

over wat het beste geneesmiddel is voor verschillende groepen van patiënten. En samen met 

dr. Laurien Buffart en de afdeling Medische Oncologie ontwikkelen we ook adaptieve studies. 

Haar onderzoek richt zich op een sneller herstel na behandeling voor kanker door middel van 

beweging. Omdat intensief bewegen bij deze groep van patiënten belastend is, willen we zo 

snel mogelijk uitsluitsel hebben.  

Een aardig idee, zult u misschien zeggen, maar hoe lang gaat zo’n adaptieve studie nou 

eigenlijk duren? Een goede vraag, gemiddeld genomen minder lang dan een klassieke 

klinische studie. Maar zoals al in het woord adaptief besloten ligt, van tevoren weet je niet 

precies hoe lang. De vraag is dan natuurlijk hoe je financiering voor zo’n studie gaat 

organiseren. Subsidiegevers zouden een meer proactieve rol kunnen spelen en de 

mogelijkheid moeten bieden om voorstellen toe te laten voor studies met een flexibele duur en 

een flexibel budget. Sommige studies zullen dan duurder worden, maar gemiddeld genomen 

gaan de kosten omlaag. Uiteindelijk wordt de patiënt hier beter van, want voor dezelfde som 

geld kunnen meer studies worden gefinancierd.  
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Big of small? 

 

Hoe zou de toekomst eruit kunnen zien voor arts en patiënt als het gaat om de 

behandelingskeuze? Het zou mooi zijn als je een programmaatje hebt waar je alle beschikbare 

informatie van elke patiënt afzonderlijk kan invoeren en dat deze je vervolgens voor elke 

mogelijke behandeling de kans geeft op overleving en bijwerkingen. Dus richting een 

behandeling op maat op basis van individuele prognoses. Een ambitieus idee, waar veel meer 

bij komt kijken dan alleen statistiek en die is al uitdagend genoeg. 

Bestaande studies zijn vaak te klein of niet representatief genoeg om betrouwbare 

voorspellingen te maken. Of er zijn helemaal geen studieresultaten beschikbaar. In dat geval 

kunnen we nog altijd onze toevlucht zoeken tot digitale patiëntengegevens uit de klinische 

zorg. Hier bestaat de laatste jaren een grote belangstelling voor, met name door de ontsluiting 

ervan voor onderzoek. Deze data worden vaak gezien als big data.  

Big data is een begrip geworden en een google zoekopdracht geeft ongeveer drie miljard hits. 

Hier liggen kansen, maar hoe big zijn deze data nou eigenlijk? Dit verschilt van ziekte tot 

ziekte. Neem een bekende ziekte als non-hodgkin lymfoom met 2500 nieuwe patiënten per 

jaar in Nederland. Dat zijn nog geen big data zoals internet data, maar in de oncologie zijn dit 

grote aantallen. Maar een non-hodgkin lymfoom is een verzameling van verschillende 

lymfomen. Zelf was ik betrokken bij een studie met gegevens van patiënten met een 

enteropathie-geassocieerd T-cellymfoom, een subtype van het non-hodgkin lymfoom met een 

slechte prognose 12. In Nederland worden jaarlijks 20 nieuwe gevallen van dit subtype 

gediagnosticeerd, en zo wordt big uiteindelijk small.  

Big kan ook betrekking hebben op het aantal variabelen. De uitdaging is dan om duizenden 

moleculaire variabelen te koppelen aan ziekte- of sterftegegevens van slechts een kleine groep 

patiënten, big is dan bijna oneindig, als het heelal. Het zoeken naar een paar bepalende sterren 

in een sterrenstelsel. Collega professor Mark van de Wiel ontwikkelt technieken om de kracht 

van de prognose te verbeteren door op een slimme manier extra informatie over de 

moleculaire voorspellers mee te nemen.  

Een recente toepassing was om een ernstig voorstadium van baarmoederhalskanker te 

voorspellen met drie moleculaire variabelen, die gekozen dienden te worden uit 450 duizend 

mogelijke variabelen 13. Dit lijkt onbegonnen werk, maar door extra informatie over de 

variabelen mee te nemen werd de toepassing een succes: In HPV-positieve vrouwen met een 

ernstig voorstadium van baarmoederhalskanker was de voorspeller 9 van de 10 keer positief, 

terwijl in vrouwen zonder voorstadium de voorspeller slechts 2 van de 10 keer positief was. 
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Deze resultaten zijn een stuk beter dan die voor het uitstrijkje, de PAP test, dat we in 

Nederland gebruiken om te bepalen welke HPV-positieve vrouwen naar de gynaecoloog 

moeten worden doorverwezen. 

Big data uit de klinische zorg bieden veel mogelijkheden. Geavanceerde, nieuwe machine 

learning technieken zijn bijvoorbeeld heel krachtig gebleken om prognoses te maken op basis 

van beeldvormende technieken. Maar de beschikbaarheid over big data ontslaat je niet van de 

verplichting om zorgvuldig na te denken over hoe de data tot stand zijn gekomen. Een beetje 

extra voorspelkracht door het gebruik van een geavanceerde data-analyse techniek weegt vaak 

niet op tegen de zorgen die ik heb over de selectie van patiënten en de behandelingskeuzes 

van de arts. Bij data uit de klinische zorg dringt zich altijd de vraag op wat de klinische 

uitkomst zou zijn geweest, als een andere behandeling was gekozen. Een hypothetische wat-

als vraag, waarop je geen antwoord kunt geven zonder aannames te maken. Hier verstandig 

mee omgaan blijft vooralsnog mensenwerk.  

Zelf zijn we in het Europese big data project B2DECIDE met veel enthousiasme 

besliskundige modellen aan  het bouwen. Samen met dr. Thomas Klausch en de afdeling 

KNO Hoofd-halschirurgie vergelijk ik behandelingen van patiënten met mondholte-, 

keelholte- of keelkanker met observationele data uit vier landen. Het onderzoek is vooral een 

speurtocht naar de minst belastende, gepersonaliseerde behandeling voor de patiënt. Hierbij 

werken we weer vanuit het principe: kiezen voor de behandeling die de meest optimale 

combinatie geeft van overleving en bijwerkingen. 

Voor keelholtekanker voorspelt het BD2DECIDE model dat ongeveer 75 procent van de 

chemokuren kan worden uitgespaard zonder dat de overlevingskans van de patiënten daalt14. 

Dit is in lijn met het idee dat veel keelholtetumoren worden overbehandeld en een minder 

belastende behandeling wenselijk is.  

Maar hoe ga je na of het besliskundige model werkt op toekomstige  patiënten? Wat zou de 

uitkomst zijn geweest als de behandeling die volgens het model optimaal is werkelijk was 

gegeven aan de patiënten in de studie?  

Voor zulke onderzoeksvragen bestaat een groeiende belangstelling en uiteindelijk wil je het 

besliskundige model natuurlijk eerst in de praktijk testen voor je het echt gaat gebruiken. Dit 

illustreert dat de weg van data naar betere klinische beslissingen lang is. Een voortdurend 

enthousiasme van de modelleur en de arts zal nodig zijn om dit traject tot een succes te 

maken.  
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Preventie 

 

Hoewel ik een toenemende belangstelling krijg voor patiëntenonderzoek, heb ik door de jaren 

heen de meeste energie gestoken in preventieonderzoek. Ik heb veel gewerkt aan het optimaal 

inzetten van vaccinatie en screening om ziekten te voorkomen die door HPV worden 

veroorzaakt. Dit is een fascinerend vakgebied: virologie meets kankergeneeskunde meets 

volksgezondheid.  

Daarnaast werk ik samen met dr. Veerle Coupé aan screening op dikkedarmkanker, waarvoor 

we in Nederland sinds 2014 een programma met een ontlastingstest hebben. En met professor 

Wiesje van der Flier modelleer ik voorstadia van de ziekte Alzheimer.  

Besliskundige problemen in het preventieonderzoek zijn heel interessant. Bij de beoordeling 

van nieuwe preventieprogramma’s spelen naast effectiviteit nog andere aspecten een 

belangrijke rol, namelijk bijwerkingen, overbehandeling en kosten. Immers, we checken hier 

mensen die gezond zijn; in ieder geval hebben ze geen klachten. Waar in de curatieve zorg het 

credo better safe than sorry leidend is, geldt hier dat als je er niet aan overlijdt, je maar beter 

niet weet dat je het onder de leden hebt.  

Een belangrijk verschil tussen preventieonderzoek en onderzoek in patiëntengroepen is de 

hoogte van de risico’s. In patiëntenonderzoek gaat het over gebeurtenissen die één op de twee 

keer of één op de tien keer voorkomen. In preventieonderzoek gaat het om gebeurtenissen die 

één op de honderd of één op de duizend keer voorkomen. En dan begint onze intuïtie in de 

war te raken.  

Velen van u zullen wel ’s naar de Nationale Wetenschapsquiz hebben gekeken. Daar zit soms 

een statistische vraag in waarin de programmamakers proberen de deelnemers op het 

verkeerde been te zetten door een populatie te nemen met een hele lage kans op ziekte. 

Bijvoorbeeld in de editie van 2013 was er een vraag over de kans op ziekte als een test 

positief is: “Voor een ziekte waar 1 op de 1000 mensen aan lijdt, is een 99% betrouwbare test 

ontwikkeld. Wat is de kans dat je ook echt ziek bent als de test dat uitwijst?” 

Deze kans was maar 9 procent, terwijl de test 99 procent betrouwbaar is. Hoe kan dit?  

De reden: maar 1 promille van de bevolking was ziek. In echte screeningsprogramma’s is het 

niet veel anders. Het uitstrijkje in het screeningsprogramma voor baarmoederhalskanker mist 

30 procent van de ernstige afwijkingen. Echter, als een uitstrijkje positief is, dan is de kans 

maar 25 procent dat er ook daadwerkelijk sprake is van een ernstige afwijking 15. Het 

uitstrijkje mist dus gevallen, maar toch is een positieve test vaak vals alarm. Voor de 

ontlastingstest, die gebruikt wordt in het screeningsprogramma voor dikkedarmkanker geldt 
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dit ook. De ontlastingstest mist 70 procent van de voorstadia van dikkedarmkanker, maar als 

de ontlastingstest positief is, is de kans op een aandoening maar 50 procent 16. Dus ondanks 

dat de test gevallen mist, toch vaak vals alarm. Een signaal dat het risico op de ziekte laag is 

in de algemene bevolking.  

Preventieprogramma’s krijgen door de lage ziekterisico’s in de bevolking regelmatig de wind 

van voren. Met name over borstkankerscreening wordt nog steeds fel discussie gevoerd of de 

gezondheidseffecten wel opwegen tegen de negatieve effecten van screening en behandeling 
17. Deze kritiek is begrijpelijk, want met screening worden ook ziektestadia opgespoord die 

anders nooit waren ontdekt en nu dus onnodig worden behandeld. Maar mijn inziens berust de 

terugkerende kritiek dat kankerscreening geen effect heeft op de algemene overleving op een 

misverstand 18. Het is namelijk veel moeilijker om een effect op algemene overleving aan te 

tonen in de bevolking dan binnen een patiëntengroep. Stel dat we een studie starten met 100 

duizend deelnemers, 50 duizend krijgen screening en 50 duizend krijgen geen screening. Als 

er 200 doodgaan door de ziekte waarop wordt gescreend in de groep van gescreende mensen 

en 400 in de groep van ongescreende mensen, dan observeren we een sterk significante daling 

van vijftig procent. Stel dat er in de gescreende en ongescreende groep 10 duizend personen 

overlijden aan andere oorzaken, dan gaan er in totaal 10.200 gescreende mensen dood en 

10.400 ongescreende mensen, een niet-significante daling van  twee procent 19.  

Het is natuurlijk wel zo dat screening soms leidt tot een behandeling die weer kan leiden tot 

andere narigheid. Dit risico kun je echter beter apart bestuderen in de groep van behandelde 

personen in plaats van de uitkomsten van alle gescreende mensen op een hoop te gooien. 

Bestuderen van risico’s in de algemene bevolking is een zaak van ontvlechten. 

Het vergelijken van een groep die een vorm van preventie krijgt met een groep die deze vorm 

van preventie niet krijgt is lastig zoals ik net aangaf. Nog lastiger wordt het als er geen twee 

groepen meer zijn, omdat iedereen in de bevolking meedoet aan het programma. De vraag 

naar het effect van dit preventieprogramma wordt dan een wat-als vraag: als er geen 

vaccinatieprogramma was geweest, wat zou dan het aantal gevallen van mazelen zijn 

geweest? Als vrouwen niet waren gescreend voor borstkanker, hoeveel vrouwen zouden dan 

aan de gevolgen van borstkanker zijn overleden?  

Als risico’s niet meer worden geobserveerd, dan wordt de bezorgdheid over vermeende 

nadelige effecten groter. Denk aan de dalende opkomst bij het vaccinatieprogramma nu 

ziekten zoals mazelen verdwijnen van de radar. De bezorgdheid over vermeende nadelige 

effecten kan dan sterk de boventoon gaan voeren. Zo daalde in Japan de opkomst voor HPV 

vaccinatie binnen twee jaar van 70 procent tot onder de 1 procent 20 en in Denemarken van 
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ruim 80 tot ongeveer 20 procent 21. De media en internet bleken hier een krachtige katalysator 

te zijn van de angst voor de nadelige effecten van vaccinatie.  

Wetenschappers zijn eensgezind over het nut van vaccinatie, maar over screening zijn ze het 

nog wel eens oneens. Er is een breed draagvlak voor screening onder de bevolking, maar 

wetenschappers maken zich ongerust over overdiagnose en overbehandeling. Wegen de 

positieve effecten van screening op tegen het behandelen van aandoeningen die anders nooit 

waren ontdekt en behandeld? Het meten van overdiagnose is moeilijk. De reden is als volgt. 

Als screening wordt ingevoerd, observeer je eerst een toename in het aantal personen met 

kanker. Hier zitten personen tussen waarvoor de aandoening nu eerder is opgespoord, maar 

ook personen waarvoor de aandoening anders nooit was opgespoord, gevallen van 

overdiagnose dus. Je vist eigenlijk de hele vijver leeg. Pas nadat de vijver is leeggevist, kun je 

beginnen met het meten van overdiagnose. Maar inmiddels doet bijna iedereen mee aan 

screening en is er dus geen controlegroep meer.  

Nog steeds discussiëren wetenschappers over het nut van verschillende vormen van screening. 

Gaan zij het ooit eens worden? Bijvoorbeeld: naar aanleiding van de discussie over 

overdiagnose bij borstkankerscreening kwam een onderzoeksgroep uit Nijmegen tot de 

volgende observatie: Er worden ruim 30 verschillende methoden gebruikt om te bepalen 

hoeveel opgespoorde gevallen van borstkanker gevallen van overdiagnose zijn 22. Dit stemt 

weinig hoopvol. Ik blijf optimistisch over screening, maar de problematiek omtrent het meten 

van overdiagnose als er geen controlegroep meer is, zal een blijvend punt van aandacht zijn.  

Het is niet uit te sluiten dat een gelijkaardige discussie gaat ontstaan over 

dikkedarmkankerscreening, vooral als het achtergrondrisico op dikkedarmkanker blijft stijgen 
23. Kunnen we ons hierop voorbereiden door lering te trekken uit de eerdere discussie rondom 

overdiagnose bij borstkankerscreening? 

 

Optimaliseren van preventieprogramma’s 

 

Het optimaliseren van preventieprogramma’s gebeurt met wiskundige ziektemodellen die de 

gezondheidseffecten en kosten van een programma over een langere periode doorrekenen. 

Aan deze modellen liggen risico’s op ziekte en sterfte na behandeling ten grondslag.  

Neem als voorbeeld HPV screening. In 2017 is het uitstrijkje vervangen door de HPV test. 

Hier is een lang traject aan vooraf gegaan. Na bemoedigende resultaten uit gerandomiseerde 

screeningsstudies 15, 24-27 zette de gezondheidsraad in 2011 bij twee onderzoeksgroepen de 

vraag uit om te bepalen welk screeningsprogramma het meest doelmatig is 28:                        
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één onderzoeksgroep uit Amsterdam en één uit Rotterdam. Als zij met een gelijkaardige 

aanbeveling zouden komen, dan was dat zeker bemoedigend en zou het een duidelijke 

richting geven aan een eventueel nieuw screeningsprogramma.  

Het optimalisatievraagstuk spitste zich toe op de vraag of het mogelijk is om het huidige 

screeningsinterval van vijf jaar te verlengen om zo de kosten te drukken en het aantal 

doorverwijzingen naar de gynaecoloog te beperken.  Een interessante vraag, want als het 

screeningsinterval wordt verlengd, wat gebeurt er dan met het risico op kanker?  

Dit is weer een hypothetische wat-als vraag, die lastig is te beantwoorden zolang het interval 

nog niet is verlengd. Maar modellen helpen om inzicht te geven door het ziekteproces onder 

een verlengd interval na te bootsen in een groep van vrouwen die door de computer wordt 

gesimuleerd.  

Uiteindelijk kwamen Amsterdam en Rotterdam met dezelfde aanbeveling: een verlenging van 

het screeningsinterval voor vrouwen van 40 jaar en ouder tot 10 jaar lijkt de meest doelmatige 

besteding van middelen en deze aanbeveling is uiteindelijk ook opgenomen in het nieuwe 

HPV screeningsprogramma.   

De overheid heeft er slim aan gedaan twee groepen uit te nodigen om modelvoorspellingen 

aan te dragen, want zo wordt inzicht verkregen in de onzekerheid in het modelleerproces 29.  

Tegenstanders merken echter terecht op dat het modelvoorspellingen blijven en je dus 

voorzichtig moet zijn. Is het verlengen van het screeningsinterval tot 10 jaar wel 

verantwoord?  

Er is in Nederland vooral naar een doelmatig nieuw programma gestreefd, maar de evidentie 

over het lange termijn risico op kanker was eigenlijk vrij beperkt. Buiten Nederland is deze 

wijze van besluitvorming dan ook kritisch bekeken. Daar maakt men zich minder druk over 

de kosten en het aantal positieve screeningstesten dan in Nederland, maar des te drukker over 

een eventuele toename in het kankerrisico. Uiteindelijk wordt dus het paradigma uit de 

klinische zorg better safe than sorry van stal gehaald. Daar is eigenlijk weinig mis mee want 

een gemiste ziekte, de fout negatieve uitslag, is erger dan een onterechte doorverwijzing, de 

fout positieve uitslag. Een probleem ontstaat echter wanneer beleidsmakers de fout positieve 

en fout negatieve uitslagen niet meer wensen te vergelijken en streven naar veiligheid voor 

alles 30. Dit is te rechtvaardigen als geen betrouwbare schatting van het risico op ziekte kan 

worden gemaakt 31, maar het kan mijns inziens moeilijk worden gezien als een wenselijke 

strategie voor het inrichten van een screeningsprogramma. 

Maar wanneer is een risico dan aanvaardbaar? We zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest 

om met nieuwe, lange termijn uitkomsten van screeningsstudies nader te onderzoeken of een 
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screeningsinterval van tien jaar voor het HPV screeningsprogramma verantwoord is 32, 33. 

Gelukkig lijkt dit zo te zijn, maar wat als deze analyses een interval van tien jaar niet hadden 

ondersteund?  

 

Toekomstig modelleren 

 

Modellen zijn alleen bruikbaar als ze risico’s betrouwbaar kunnen voorspellen. Hoe kan 

vanuit dat perspectief de ondersteunende rol van modellen voor preventie verder worden 

versterkt? Ten eerste, we moeten proberen modellen zo eenvoudig mogelijk te houden, ons 

alleen druk maken om risico’s die essentieel zijn voor de besluitvorming. Veel modellen in de 

preventieve gezondheidszorg zijn enorm complex in een hang van de modelleur om de 

werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen. Mijns inziens is dit meestal niet 

verstandig. Dr. Hans Bogaards en ik hebben recent een model gepubliceerd om het effect van 

HPV vaccinatie op kanker bij mannen te bepalen 34. Dit model had slechts twee variabelen, 

maar het tijdschrift the British Medical Journal had weinig problemen met deze simpele 

aanpak, soms geldt less is more.  

Daarnaast dienen we beter gebruik te maken van gegevens uit lange termijn screeningsstudies 

en registraties. Screeningsprogramma’s lopen nu een aantal decennia en een schat aan 

gegevens is beschikbaar voor modellering. Het optimaal gebruiken van deze gegevens in 

modellen is echter niet eenvoudig, modelleren is maatwerk. Het ziekteproces speelt zich af 

onder de waterspiegel, we zien alleen de uitslagen op de screeningstesten. Op basis hiervan 

dienen we het ziekteproces te reconstrueren en tegelijkertijd de nauwkeurigheid van de 

screeningstesten te bepalen 35. Dit is lastig, maar voor de ontvlechting van het ziekteproces en 

de testnauwkeurigheid biedt de statistiek goede methoden, die we de komende jaren hopen toe 

te passen op verschillende screeningsstudies in binnen- en buitenland. En vaak is er niet 

sprake van één, maar van meerdere ziekteprocessen. Ik heb het steeds over HPV alsof het één 

virus is, maar er zijn 15 verschillende kankerverwekkende HPV virussen 36. En mannen en 

vrouwen hebben vaak niet één, maar meerdere poliepen in de dikke darm. Samen met 

onderzoekers uit Helsinki werken we aan modellen die deze parallelle ziekteprocessen 

schatten.  

Verder pleit ik voor het gebruik van eenvoudige technieken zoals de éénwegs-

sensitiviteitsanalyse. Probeer niet alles in een kansmodel te stoppen en zeker niet datgene wat 

slecht voorspelbaar is. Denk even terug aan de zeer sterke daling in de opkomst voor HPV 

vaccinatie in Denemarken en Japan. Deze gebeurtenissen doen denken aan de zwarte zwaan 
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in Nassim Nicholas Taleb’s gelijknamige bestseller 37: vooraf moeilijk voor te stellen, maar 

achteraf goed te beredeneren.  

Het is aan te raden om na te gaan hoe robuust modelvoorspellingen zijn tegen onvoorspelbare 

gebeurtenissen. Met betrekking tot HPV vaccinatie liet een groep van Zweedse en Franse 

onderzoekers zien dat het toevoegen van jongens aan het vaccinatieprogramma het effect van 

vaccinatie veel robuuster maakt tegen een plotselinge daling in de opkomst 38. Zulke 

sensitiviteitsanalyses zijn mijns inziens bijzonder zinvol voor beleidsmakers en mogen niet 

ontbreken in een evaluatie.  

En hoe gaat het nu in Denemarken en Japan? Denemarken is op de weg terug, maar in Japan 

is het vaccinatieprogramma nog steeds stilgelegd. De Japanse regering acht het nog niet 

verantwoord het programma te herstarten vanwege het vermeende risico op nadelige effecten. 

De Japanse regering is zich onvoldoende bewust dat hun inerte houding zal leiden tot vele 

onnodige slachtoffers van baarmoederhalskanker. Hoezo verantwoord? 

 

Samenwerken 

 

In deze rede heb ik geprobeerd te betogen dat efficiëntie en risico beide een belangrijke rol 

spelen in de besluitvorming, maar soms op gespannen voet met elkaar staan.  Niettemin kan 

een besliskundig vraagstuk niet worden beantwoord zonder over beide onderwerpen goed 

nagedacht te hebben. Het schatten van risico’s vormt nog steeds een grote uitdaging, waar we 

ons de komende jaren met veel enthousiasme op zullen blijven storten. Dat doen we niet 

alleen, maar samen met de klinische onderzoeker.  

Veel van de aanwezige collega’s zullen daarom wel eens een bezoekje hebben gebracht aan 

de gezellig ingerichte, voormalige proefdierenkliniek, waar de methodologen en de ethici zijn 

gehuisvest. Dit gebouwtje kan worden bereikt via de catacomben van de medische faculteit, 

waar de bewegwijzering en het bereik van de mobiele telefoon niet optimaal zijn. Bij het 

eerste bezoek is de reactie dan ook dikwijls: wat zitten jullie hier afgescheiden! Klopt, ik 

altijd voorstander geweest van een onafhankelijke positie van de methodoloog, al is dat in de 

huisvesting wel heel letterlijk genomen. 

In de financiële wereld hebben bedrijven een front office, een middle office en een back office. 

In de front office worden de projecten binnengehaald en in de middle office, ook wel risk & 

compliance genoemd, worden de risico’s beoordeeld. Veel van het werk van de medewerkers 

van de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek, met name het consultancywerk onder de vlag 

E&B Xpert, laat zich een beetje vergelijken met dat van de medewerkers uit de middle office: 
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belangstelling hebben voor de klinische vraag, maar op basis van analyses waar nodig het 

enthousiasme temperen. Dat blijkt uiteindelijk voor niemand een probleem te zijn, want de 

besliskundige modelleur zoekt altijd naar de beste oplossing.  

 

Dankwoord 

 

Tot slot wil ik graag de volgende woorden van dank uitspreken.  

 

Ik dank het college van Bestuur van de Vrije Universiteit, de Raad van Bestuur van het 

Amsterdam UMC en de leden van de benoemingsadviescommissie voor het in mij gestelde 

vertrouwen en het mogelijk maken van deze leerstoel.  

Ik dank de vorige hoofden van de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek professor Hans 

Brug en professor Bernard Uitdehaag; zij hebben me respectievelijk efficiënt en verantwoord 

leidinggeven bijgebracht.  

De lijncoördinatoren van de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek dank ik voor hun inzet 

om de afdeling mede te leiden. In het bijzonder dank ik dr. Veerle Coupé voor de verbindende 

manier waarop ze de onderzoekslijn besliskunde modellering leidt, waar ik zelf deel van uit 

maak. Professor Mark van de Wiel is het gezicht van de biostatistiek binnen en buiten de 

afdeling. Zijn benoeming als voorzitter van de BMS-ANED en aanstelling aan de universiteit 

van Cambridge zijn hiervan mooie blijken van erkenning. Ook de andere medewerkers van de 

afdeling ben ik heel dankbaar voor alle inspanningen op het gebied van de pijlers onderzoek, 

onderwijs en consultancy. Hierdoor zitten we al een half jaar met een serieus ruimtetekort, 

een vervelend luxeprobleem.  
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Tenslotte wil ik mijn ouders bedanken voor hun support, een leven lang, en Francine, mijn 

look of love.  
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