


Nieuwe richtlijn 
economische 
evaluaties: 

“Verduidelijking & Verdieping”

16 februari 2016 

Welkom! 

Gratis Wifi   

Novotel -> 
Aanmelden met e-mailadres



Dagvoorzitters

Maureen Rutten- van Mölken

Maarten IJzerman



4



De nieuwe richtlijn: 
verschillen en verbeteringen 

Saskia Knies

Projectleider herziening richtlijnen

Zorginstituut Nederland

16 februari 2016 



6

De rode draad

• Welke richtlijnen waren er in Nederland?

• Structuur nieuwe richtlijn  

• Betrokkenen herziening richtlijn 

• Mogelijke veranderingen bij nieuwe herziening 
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Welke richtlijnen waren er in Nederland? 

1999: eerste richtlijn farmaco-economisch onderzoek (revisie 2006)

2000: eerste versie kostenhandleiding (revisie 2004 en 2010)

2008: leidraad uitkomstenonderzoek 

Gevolg drie verschillende richtlijnen:

• Richtlijnen voor farmaco-economisch onderzoek

• Handleiding voor kostenonderzoek

• Leidraad uitkomstenonderzoek (voorwaardelijke financiering 
beleidsregels dure en weesgeneesmiddelen)
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Waarom herzien en wat waren de wensen?

Waarom?

• Farmaco-economische richtlijn en kostenhandleiding verouderd

• Met name gericht op farmacie, behoefte aan bredere focus 

• Groeiende ervaring én belang kosteneffectiviteit 

Wat waren de wensen?

• Bruikbaar voor meerdere vormen van zorg (toepassingsgebieden)

• Niet specifiek gericht op pakketbeheer en processen Zorginstituut, 
maar op ‘techniek’

• Zoveel mogelijk naar één integrale richtlijn



999

Structuur herziende richtlijn 

Gehele richtlijn bestaat uit twee delen: 

1. Hoofddocument

– Zo toegankelijk mogelijk 

– Overzicht aanbevelingen

– Gebruik standaardanalyse (‘reference case’)

2. Verdiepingsmodules/bijlagen 

– Beperkt aantal (momentaal 3 afgerond, 1 later in 2016) 

– Taal technischer van aard

– Verdere toelichting aanbevelingen
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Bronnen voor herziening 

• Opgedane expertise en ervaringen

• Resultaten vragenlijst nav herziening kostenhandleiding

• Feedback stakeholders, zoals stakeholdersbijeenkomst

• Nieuwe ontwikkelingen in methodologie, zoals MKBA 

• Methodologische ‘guidance’ van o.a. ISPOR en EUnetHTA

• Evaluatie rapport afgeronde ZonMW HTA methodologie projecten
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Aanpak herziening

Betrokkenen

• medewerkers Zorginstituut Nederland 

• instelling tijdelijke externe commissie onder voorzitterschap van prof. 
Maarten IJzerman met commissieleden van verschillende universiteiten 
en expertises 

Hoofddocument

•Geschreven door medewerkers Zorginstituut met input van leden 
externe commissie 

Verdiepingsmodules

•Geschreven door externen in samenwerking met projectteam 
Zorginstituut
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Betrokkenen Zorginstituut Nederland

Nynke Dragt Joost Enzing

Lotte Hermsen                       Saskia Knies

Sylvia Vijgen
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Samenstelling externe commissie

Prof. dr. Maarten IJzerman (voorzitter/Universiteit Twente)

Dr. Maiwenn Al (iBMG/Erasmus Universiteit Rotterdam)

Prof. dr. Ton de Boer (Universiteit Utrecht)

Prof. dr. Werner Brouwer (iBMG/Erasmus Universiteit Rotterdam)

Prof. dr. Jan van Busschbach (Erasmus MC)

Dr. Marcel Dijkgraaf (AMC)

Dr. Talitha Feenstra (RIVM/UMCG)

Dr. Martijn Groot (waarnemer/Novartis) 

Dr. Manuela Joore (MUMC+)

Prof. dr. Job Kievit (LUMC)

Prof. dr. Johan Polder (RIVM/Universiteit Tilburg)

Dr. Ardine de Wit (RIVM/UMCU)
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Welke veranderingen? 

• Een richtlijn met hoofddocument en verdiepingsmodules

• Meer toelichting en informatie

• Toevoeging standaardanalyse (‘reference case’)

• Indeling in hoofdstukken van raamwerk tot rapportage

• Apart hoofdstuk over budget impact analyse 

• Apart hoofdstuk over andere toepassingsgebieden 
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Inhoudelijke wijzigingen 

• Informatie over framing (inclusief scoping)

• Omgaan met missende data 

• Effectiviteit en typen studies 

• Nieuwe benaming kostencategorieën � indeling Drummond et al. 

•

• Medische kosten in gewonnen levensjaren

• Budget impact analyse 

• Specifiek aandacht voor verschillende toepassingsgebieden 
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Opbouw hoofddocument

Voorwoord 

Samenvatting en inleiding

Standaardanalyse

Verklarende begrippenlijst 

1. Raamwerk van de economische evaluatie 

2. Methode: analytische benadering 

3. Inputgegevens

4. Rapportage 

5. Budget Impact Analyse (BIA)

6. Aandachtspunten bij verschillende toepassingsgebieden 
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Onderdeel Standaardanalyse Paragraaf

Perspectief Maatschappelijk perspectief 1.2

PICOT P: Populatie in de Nederlandse praktijk 1.3

C: Standaard en/of meest gebruikelijke behandelingen in Nederland 

T: Levenslang

Scoping vooraf met relevante partijen 1.4

Type economische evaluatie Kostenutiliteitsanalyse (KUA) 2.1.1

Disconteren Kosten 4% en effecten 1,5% 2.2

Onzekerheid- en 
gevoeligheidsanalyse 

Univariaat, probabilistische gevoeligheidsanalyse en relevante scenario’s  2.3

Effectiviteit Systematische review 3.1

Kosten Alle kosten binnen de gezondheidszorg, patiënt en familie, en andere sectoren. 
Productiviteitsverliezen: frictiekostenmethode. Gebruik voor referentieprijzen waar 
mogelijk de module ‘kostenhandleiding’

3.2

Kwaliteit van leven Uitgedrukt in QALYs, gebruik EQ-5D-5L met Nederlandse waarderingen en indien relevant 
ook gewonnen levensjaren 

3.3

Rapporteren resultaten Totale kosten en effecten, incrementele kosten en effecten, incrementele 
kosteneffectiviteitsratio

4.2

Univariate gevoeligheidsanalyse: Tornado diagram en tabel 
Scenarioanalyse: tabel 
Probabilistische gevoeligheidsanalyse: CE-plane en CEAC 

4.3

Standaardanalyse
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Mogelijke veranderingen bij nieuwe herziening

• Toevoeging andere toepassingsgebieden

• Toevoeging andere technieken zoals DCE, MCDA

• Meer informatie over verschillende type modellen 

• Nieuwe modules: bijvoorbeeld over effectiviteit 



En nu moeten jullie er mee aan de slag!



Overhandiging Richtlijn Economische evaluaties 

Arnold Moerkamp 
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