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Summary

Older adults are at increased risk of complications from infections. Vaccination can reduce 
the burden of infectious diseases in older adults by targeting older adults themselves (direct 
protection) or reduce transmission on a population-level (indirect protection). Given the fact 
that healthcare budgets are under pressure, economic considerations have become a common 
part in the decision whether or not vaccination should require public funding. This thesis 
provides economic evidence on vaccination strategies to protect older adults against herpes 
zoster (part I) and influenza (part II).

Part I: Vaccination against herpes zoster

Herpes zoster (HZ) is caused by the reactivation of the latent varicella-zoster virus, previous-
ly introduced during primary infection (varicella). Currently, there are two licensed vaccines 
against HZ, the live-attenuated vaccine (zoster vaccine live [ZVL]) licensed since 2006 and 
the recombinant adjuvanted HZ subunit vaccine (HZ/su) licensed since 2018. In Chapter 
2, we reviewed the existing literature on the economic evidence of ZVL in older adults up 
to April 2013. The efficacy of ZVL decreased with age and waned over time. The majority 
of the studies estimated that vaccination of older adults with ZVL would be cost-effective if 
vaccination occurred in the age-range of 60-75 years and the duration of vaccine protection 
was longer than 10 years. The cost-effectiveness was also sensitive to the vaccine price. 

Chapter 3 describes the cost-effectiveness of ZVL in older adults in the Netherlands from 
a societal perspective. Using a cohort model, we estimated that vaccination is not expected 
to be cost-effective against the conventional Dutch threshold for preventive interventions 
of €20,000 per quality-adjusted life year (QALY) gained, but would be cost-effective for a 
threshold of curative interventions of €50,000 per QALY gained. 

After licensing of HZ/su, a new cost-effectiveness analysis of HZ vaccination was needed. 
HZ/su is more efficacious than ZVL and efficacy remains relatively stable across age, but is 
also expected to be more expensive as it requires double dosing. Using a Markov model with 
a decision tree, we show in Chapter 4 that vaccination with HZ/su prevented substantial dis-
ease burden, potentially larger than with ZVL or ZVL plus a booster after 10 years. The HZ/
su maximum vaccine costs to equal the conventional Dutch threshold of €20,000 per QALY 
gained was €109 per series for vaccination at 70 years of age, which is considerably lower 
than the vaccine costs of €226 per series based on the list price of HZ/su in the United States 
(US). The optimum age of vaccination was 70 years, but due to its stable efficacy across all 
ages the cost-effectiveness was relatively similar for vaccination at 60 and 80 years. Sensi-
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tivity analysis on the vaccine price indicates that for vaccination at 60 years some pricing 
scenarios exist in which vaccination with ZVL could be the most cost-effective strategy. 

In Chapter 5 we comment on a cost-effectiveness analysis of vaccination of children against 
varicella in the Netherlands. A varicella vaccination programme in children may increase the 
incidence of HZ in adults due to a lack of exogenous immune boosting with the circulating 
wild-type varicella-zoster virus. If true, the varicella vaccination programme is expected to 
result in a net health loss. The simultaneous introduction of HZ vaccination could mitigate 
the potential increase in HZ incidence and the cost-effectiveness of HZ vaccination on its 
own would improve.

Part II: Vaccination against influenza

Seasonal influenza is a respiratory infection that causes significant morbidity and mortality 
in high-income countries despite existing vaccination programmes targeting those at highest 
risk of complications. The quadrivalent influenza vaccine (QIV), which contains antigens 
against one additional influenza B virus as compared to the traditionally used trivalent influ-
enza vaccine (TIV), gives broader protection but is also more expensive. In Chapter 6 we 
discuss the existing economic evidence of QIV as compared to TIV, suggesting that a switch 
from TIV to QIV would be a cost-effective intervention with respect to corresponding nation-
al willingness-to-pay thresholds. The main limitation is that, in absence of studies comparing 
the effectiveness between QIV and TIV, biologically plausible assumptions had to be used to 
estimate the additional effectiveness of QIV. Also, a better understanding of cross-reactivity 
between B viruses after vaccination and natural infection is needed. 

Chapter 7 contains cost-effectiveness results of QIV as compared to TIV in the United 
States. The US recommends influenza vaccination for all individuals aged ≥6 months and has 
achieved substantial vaccination coverage in children. Using a dynamic transmission model 
we estimated that QIV was highly likely to be cost-effective from a societal perspective for 
commonly cited willingness-to-pay thresholds of US$50,000 and US$100,000 per QALY 
gained. QIV would be cost-saving when the cross-protection of TIV against the unmatched 
influenza B virus was reduced from 70% to 50% or lower. 

As a consequence of national healthcare authorities in low-and-middle-income countries 
(LMICs) questioning whether seasonal influenza vaccination should be introduced and 
whether this should involve vaccination with TIV or QIV, Chapter 8 presents a cost-ef-
fectiveness analysis for South Africa and Vietnam and compared findings to those for the 
high-income country Australia. Individual-based simulation models for communities in each 
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country were integrated with a cost-effectiveness model to estimate the retrospective impact 
of vaccination with QIV or TIV over the period 2003-2013. Vaccination coverage was pri-
oritized first to individuals infected with human-immunodeficiency virus (HIV) and older 
adults, and then to children aged <6 years. At an assumed symptomatic influenza attack rate 
of 5% per year and using a societal perspective, we found that QIV would not be cost-effec-
tive in any community as compared to TIV for a threshold of international$1,045 per QALY 
gained for LMICs and a threshold of I$33,000 per QALY gained for Australia. In Annex 
8.1 it was demonstrated that more cases could be prevented in communities in Vietnam and 
Australia when the additional money spend on QIV would be invested in a higher uptake of 
TIV. For the community in South Africa, spending the budget on QIV or on more TIV was 
equally effective.

A childhood influenza vaccination programme could be an effective strategy to reduce the 
burden of influenza on a population level, as children are thought to be important in the 
transmission of influenza. Chapter 9 presents results of a cost-effectiveness analysis of pae-
diatric influenza vaccination in the Netherlands, while accounting for indirect effects of vac-
cination. Using a dynamic transmission model, paediatric influenza vaccination programme 
was estimated to reduce the disease burden of influenza in the population substantially and 
was cost-saving from a societal perspective. Indirect effects contributed significantly to the 
cost-effectiveness of the paediatric vaccination programme. The majority of paediatric vac-
cination strategies resulted in a higher QALY gain than a switch from TIV to QIV for clinical 
risk-groups. The highest net health benefit was expected to be obtained when children aged 
2-17 years are vaccinated with the intranasally administered quadrivalent live-attenuated 
vaccine (Q-LAIV), while other age-groups are vaccinated with QIV. 

As transparent reporting of model validation efforts provides stakeholders better insight into 
the credibility of model outcomes, efforts to validate health-economic decision models for 
seasonal influenza (and early breast cancer) were assessed in Chapter 10. Reviewing the 
studies with a structured list of relevant validation techniques indicated that 57% of the 53 
influenza studies published in the period 2008-2014 had reported one or more validation 
techniques. Comments from authors on the question whether validation efforts other than 
those reported in their manuscript were performed suggested that in practice considerably 
more validation techniques were being used than had been reported. Therefore, more com-
prehensive and systematic reporting of such validation efforts of health-economic models 
would be desirable.

The main findings are discussed in Chapter 11. Vaccination programmes against HZ and 
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replacement of TIV with QIV for influenza are expected to prevent substantial disease bur-
den in older adults and could be cost-effective, depending on the vaccine price. However, 
a substantial increase in healthcare expenditure is foreseen as vaccination was not always 
expected to be cost-saving. Economic evaluations would benefit from a better understanding 
of heterogeneity in disease burden and vaccine responsiveness in older adults, so vaccination 
can be tailored to those sub-groups that would benefit the most. Indirect effects of child-
hood vaccination programmes can affect the cost-effectiveness of vaccination programmes 
for older adults positively or negatively. Influenza vaccination for children is expected to be 
cost-saving; however, there are concerns described in the literature that such a programme 
would lead to occasional larger epidemics. Moreover, the long-term effects of repetitive vac-
cination on the build-up of immunity in children is uncertain. Continuous monitoring and 
adaptation of a vaccination programme is important to assess and optimize its long-term 
effectiveness and cost-effectiveness.
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Ouderen hebben een verhoogd risico op complicaties na een infectie. Vaccinatie kan de 
ziektelast van infecties in ouderen verminderen door het vaccineren van ouderen zelf (di-
recte bescherming) of door de ziekteoverdracht in de bevolking te verminderen (indirecte 
bescherming). Omdat budgetten binnen de gezondheidszorg onder druk staan, zijn econo-
mische beweegredenen een onderdeel van de discussie of vaccinatie moet worden bekostigd 
met publieke middelen. Dit proefschrift bevat bewijslast over de kosteneffectiviteit van vac-
cinatieprogramma’s om ouderen te beschermen tegen herpes zoster (deel I) en influenza (deel 
2).

Deel I: Vaccinatie tegen herpes zoster

Herpes zoster (HZ), in de volksmond gordelroos, wordt veroorzaakt door de reactivatie van 
het varicella-zoster virus, dat na een eerste infectie (varicella, in de volksmond waterpokken) 
latent aanwezig is gebleven. Momenteel zijn er twee geregistreerde vaccins tegen HZ, het 
levend-verzwakte vaccin (‘zoster vaccine live’ [ZVL]) geregistreerd in 2006, en het recom-
binante HZ subunit vaccin met adjuvans (HZ/su) geregistreerd in 2018. In Hoofdstuk 2 is 
de bestaande literatuur over de economische bewijslast van ZVL in ouderen tot april 2013 
beoordeeld. ZVL is minder effectief bij een hogere leeftijd en de effectiviteit neemt af over 
de tijd. De meerderheid van de gevonden studies schatte in dat vaccinatie van ouderen met 
ZVL kosteneffectief zou zijn als vaccinatie plaats vindt in de leeftijd 60-75 jaar in combinatie 
met een duur van bescherming die langer is dan 10 jaar. De kosteneffectiviteit was ook uiterst 
gevoelig voor de vaccinprijs.

Hoofdstuk 3 beschrijft de kosteneffectiviteit van vaccinatie met ZVL in Nederlandse ou- 
deren vanuit een maatschappelijk perspectief. Gebruik makend van een cohort model, schat-
ten wij dat vaccinatie mogelijk niet kosteneffectief is ten opzichte van de gebruikelijke Ned-
erlandse grenswaarde voor preventieve interventies van €20.000 per gewonnen levensjaar in 
goede gezondheid (quality-adjusted life year [QALY]), maar wel kosteneffectief ten opzichte 
van een grenswaarde voor therapeutische interventies van €50.000 per gewonnen QALY.

Nadat HZ/su werd geregistreerd, was een nieuwe kosteneffectiviteitsanalyse van vaccinatie 
tegen HZ nodig. HZ/su is effectiever dan ZVL en de effectiviteit is ook relatief stabiel over 
de leeftijd. Aan de andere kant, het vaccin is waarschijnlijk ook duurder omdat het wordt 
gegeven in twee doseringen. Met behulp van een Markov model met beslisboom werd  
geschat in Hoofdstuk 4 dat vaccinatie met HZ/su een substantiële ziektelast kan voorkomen 
die groter is dan werd geschat voor vaccinatie met ZVL of met ZVL plus een extra dosis na 
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10 jaar. De maximale vaccinkosten van HZ/su om onder de gebruikelijke Nederlandse grens- 
waarde van €20.000 per gewonnen QALY te blijven werd geschat op €109 per serie voor 
vaccinatie op de leeftijd van 70 jaar. Dit is behoorlijk lager dan de potentiele kosten van €226 
per serie op basis van de lijstprijs van HZ/su in de Verenigde Staten. De optimale leeftijd van 
vaccineren werd geschat op 70 jaar, maar door de stabiele effectiviteit over de leeftijd was de 
kosteneffectiviteit vergelijkbaar voor vaccineren op 60 jaar of op 80 jaar. Voor de leeftijd van 
60 jaar bestonden er wel enkele prijscombinaties van HZ/su en ZVL, waarin vaccinatie met 
ZVL ook de meest kosteneffectieve strategie zou kunnen zijn.

In Hoofdstuk 5 wordt een kosteneffectiviteitsanalyse van vaccinatie van kinderen tegen wa-
terpokken becommentarieerd. Een vaccinatieprogramma tegen waterpokken voor kinderen 
verhoogt mogelijk de incidentie van HZ in volwassen door een vermindering van ‘exogene 
boosting’ van het immuunsysteem met het circulerende wild-type varicella-zoster virus. In-
dien waar, dan is de verwachting dat het waterpokken vaccinatieprogramma resulteert in een 
netto gezondheidsverlies in de gehele populatie. Gelijktijdige introductie van HZ vaccinatie 
zou de potentiele toename van HZ kunnen inperken en de kosteneffectiviteit van HZ vacci-
natie zelf zou er door kunnen verbeteren.

Deel II: Vaccinatie tegen influenza

Influenza, in de volksmond griep, is een luchtwegaandoening die elk jaar een behoorlijke 
ziektelast en sterfte veroorzaakt in Westerse landen, ondanks bestaande vaccinatieprogram-
ma’s voor mensen met een hoger risico op complicaties. Het quadrivalente influenza vaccin 
(QIV) bevat een antigen tegen een extra influenza B virus vergeleken met het traditioneel 
gebruikte trivalente influenza vaccin (TIV). Het geeft dus een bredere bescherming, maar is 
ook duurder. In Hoofdstuk 6 wordt de economische bewijslast van QIV ten opzichte van TIV 
bediscussieerd, welke suggereert dat QIV kosteneffectief is ten opzichte van bijbehorende 
nationale grenswaardes. De belangrijkste beperking van de studies is dat biologisch plau-
sibele aannames moesten worden gemaakt voor de toegevoegde effectiviteit van QIV ten 
opzichte van TIV, omdat hiervan geen goede studies bestaan. Daarnaast is een beter begrip 
van de kruisbescherming tussen de twee verschillende influenza B virussen na vaccinatie en 
natuurlijke infectie nodig.

Hoofdstuk 7 bevat resultaten van de kosteneffectiviteit van QIV ten opzichte van TIV in de 
Verenigde Staten vanuit een maatschappelijk perspectief. De Verenigde Staten beveelt influ-
enza vaccinatie aan voor alle personen die 6 maanden of ouder zijn, en de vaccinatiegraad in 
kinderen is substantieel. Gebruik makend van een dynamisch transmissiemodel, schatten wij 
dat QIV een grote kans had om kosteneffectief te zijn voor gebruikelijke grenswaardes van 
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US$50.000 en US$100.000 per gewonnen QALY. QIV zou kostenbesparend zijn wanneer de 
kruisbescherming van TIV tegen de niet-overeenkomende influenza B virus verlaagd werd 
van 70% naar 50%.

Omdat zorgautoriteiten in ontwikkelingslanden zich ook afvragen of influenza vaccinatie 
zou moeten worden ingevoerd en of dit met het beste met TIV of QIV kan, bevat Hoofd-
stuk 8 een kosteneffectiviteitsanalyse voor Zuid-Afrika en Vietnam, en de resultaten worden 
vergeleken met het welvarend land Australië. Individueel-gebaseerde simulatie modellen 
voor gemeenschappen in elk land werden verbonden met een kosteneffectiviteitsmodel om 
de effectiviteit en kosteneffectiviteit van vaccinatie met QIV en TIV in de periode 2003-2013 
te schatten. HIV patiënten en ouderen kwamen eerst in aanmerking voor vaccinatie, voor 
kinderen jonger dan 6 jaar. Als jaarlijks 5% van de bevolking symptomatische influenza zou 
krijgen, vonden wij dat QIV niet kosteneffectief was ten opzichte van TIV in alle gemeen-
schappen ten opzicht van een grenswaarde van international$ (I$)1.045 per gewonnen QALY 
voor laag- en middel-inkomen landen en I$33.000 per gewonnen QALY in Australië. In An-
nex 8.1 toonden wij aan dat meer ziektegevallen konden worden voorkomen in Vietnam en 
Australië als het geld dat extra gespendeerd werd aan QIV zou worden geïnvesteerd in een 
hogere vaccinatiegraad van TIV. Voor de gemeenschap in Zuid Afrika was de effectiviteit van 
het uitgeven van het budget aan QIV of aan meer TIV vergelijkbaar.

Een influenza vaccinatieprogramma voor kinderen zou een effectieve strategie kunnen zijn 
om de ziektelast van influenza in de bevolking te verminderen, omdat kinderen geacht worden 
een belangrijke spil te zijn in de ziekteverspreiding. Hoofdstuk 9 bevat resultaten van een 
kosteneffectiviteitsanalyse van influenza vaccinatie voor kinderen in Nederland, waarbij  
rekening wordt gehouden met de indirecte effecten van vaccinatie. Gebruikmakend van een 
dynamisch transmissie model schatten wij dat een influenza vaccinatieprogramma voor kin-
deren de ziektelast in de bevolking substantieel kan verminderen en dat het kostenbespa- 
end is vanuit een maatschappelijk perspectief. Indirecte effecten van vaccinatie speelden een 
belangrijke rol voor de kosteneffectiviteit. De meeste kindervaccinatie programma’s leiden 
tot een hogere QALY winst dan een overgang van TIV naar QIV voor risicogroepen. De 
hoogste netto gezondheidswinst werd bereikt als kinderen in de leeftijd 2-17 jaar werden ge-
vaccineerd met het intranasaal toegediend quadrivalente levend-verzwakte influenza vaccin, 
terwijl andere leeftijdsgroepen werden gevaccineerd met QIV.

Omdat transparante rapportage van validatiestappen inzicht geven aan belanghebbenden in 
de betrouwbaarheid van het model, beoordeelden wij in Hoofdstuk 10 de validatiepogingen 
van gezondheidseconomische modellen voor influenza (en vroege borstkanker). Beoordeling 
van studies met behulp van een gestructureerde lijst van relevante model validatie technie- 
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ken gaf aan dat 57% van de 53 influenza studies gepubliceerd in de periode 2008-2014 één 
of meer validatie techniek beschreef. Commentaar van auteurs gaven aan dat in de praktijk 
aanzienlijk meer validatie technieken werden gebruikt dan beschreven in de studie. Een uit-
gebreidere en systematische rapportage van dergelijke validatiestappen zou daarom wense- 
lijk zijn.

Tenslotte werden de belangrijkste vondsten bediscussieerd in Hoofdstuk 11. Vaccinatiepro-
gramma’s tegen HZ en een overgang van TIV voor QIV tegen influenza voorkomt ziektelast 
in ouderen en kan kosteneffectief zijn bij de juiste vaccinprijs. Echter, de vaccinatiepro-
gramma’s werden niet als kostenbesparend geschat, waardoor de totale uitgaven aan gezond-
heidszorg zullen toenemen. Kosteneffectiviteitsstudies zouden kunnen verbeteren door een 
beter begrip van de verschillen in ziektelast en vaccineffectiviteit binnen groepen ouderen 
(bijvoorbeeld op basis van leeftijd en aanwezigheid van chronische ziekten), zodat vacci-
neren kan worden toegespitst op die groepen die er het meeste voordeel van hebben. Indi-
recte effecten van vaccinatieprogramma’s voor kinderen kunnen de kosteneffectiviteit van 
vaccinatieprogramma’s voor ouderen beïnvloeden op een positieve of een negatieve manier. 
Influenza vaccinatie voor kinderen wordt als kostenbesparend geschat. Echter, er zijn ook 
zorgen in de literatuur beschreven dat influenza vaccinatie bij kinderen het risico op een 
disproportioneel grote epidemie toeneemt en dat de lange termijn effecten van herhaaldelijk 
vaccineren van kinderen op de opbouw van immuniteit onzeker is. Continue monitoring en 
aanpassing van vaccinatieprogramma’s is belangrijk voor het beoordelen en optimaliseren 
van de effectiviteit en kosteneffectiviteit op de lange termijn.
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