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Samenvatting 

“Stratified medicine” (SM) is een innovatief concept dat tegenwoordig ruim aandacht krijgt in 

de farmaceutische onderzoekswereld,  met name door verbeterde diagnostische technologieën 

en beter begrip van heterogeniteit van ziekten. Doelgericht subpopulaties definiëren geeft de 

potentie behandeling te verbeteren en bijwerkingen te minimaliseren, waarbij artsen selectief 

geneesmiddelen voor die relevante subgroepen kunnen inzetten. Diverse SM interventies 

hebben aagetoond van waarde te zijn binnen de oncologie en genetische aandoeningen en 

onderzoek is erop gericht telkens meer biomarkers te detecteren om behandelingen in de 

toekomst een verdere geheel nieuwe dimensie te geven. Tegelijkertijd heeft dit process van 

stratificeren van patiënten, binnen deze toch wel revolutionaire innovatie, economische 

consequenties voor betalers, het gezondheidszorgsysteem en voor fabrikanten. Op al deze 

niveau’s wordt “value for money” vereist en moeten economische evaluaties de waarde en 

opportuniteitskosten helder maken voordat toepassing in de praktijk grootschalig plaats vindt. 

Dit proefschrift analyseert deze economische uitdagingen en kansen om SM zodanig in te 

richten dat toegang tot SM voor patiënten gegarandeerd is, de publieke gezondheidszorg er wel 

bij vaart, gunstige kosten-effectiviteit geborgd is en voor de fabrikanten “return on investment” 

mogelijk is. 

Het eesrte deel van dit proefschrift (chapters 2 to 4) analyseert de nieuwe uitdagingen waar 

SM ons voor plaatst inzake toegevoegde waarde binnen HTAs en “Pricing & Reimbursement” 

(P&R). In chapter 2 worden diverse issues van SM approaches binnen de EU context en de US 

besproken. Hieruit komt naar voren dat P&R schema’s vaak niet adequaat de waard een baten 

van dergelijke SM benaderingen reflecteren en dat barrieres voor vergoeding en gebruik bestaan 

met name voor de diagnostica. Dit benadrukt de noodzaak voor flexibele en toegesneden P&R, 

hetgeen investering in “evidence” ontwikkeling stimuleert waarin kosten-effectieve 

interventies hun waarde kunnen tonen voor patiënten en het zorgsysteem en het mogelijk maakt 

dat opbrengsten in de pas lopen met de werkelijke waarde van de technologie. Daarbij is ook 

een geïntegreerde inzet nodig van nationale P&R autoriteiten om gesynchroniseerde 

beoordeling en vergoeding te bereiken van geneesmiddelen en diagnostica ter verbreding van 

het gebruik van geneesmiddel-diagnosticum combinaties binnen SM. Chapter 3 beschrijft 

specifieke methodologische issues en uitdagingen bij economische evaluatie van SM en stelt 

de vraag om huidige richtlijnen voor economische evaluatie tevens adequaat zijn voor 

besluitvorming over SM technologieën. De conclusie luidt dat huidige methoden en richtlijnen 

toepasbaar zijn, maar dat voor SM specifieke nadere richtlijnen nodig zijn om consistente 

analyses te kunnen doen. Hierbij gaat het dan met name om de exacte keuze van de 

vergelijkende therapie, hoe precies effectiviteit en uitkomsten te meten, welke modelstructuren 

meest toepasbaar zijn en de reikwijdte van de gevoelighedsanalyses, allemaal gerelateerd aan 

het gebrek aan bewijs over test heterogeniteit en matige kwaliteit van effectiviteitsgegevens. 

Chapter 4 gaat in op de bevindingen van een international expert meeting inzake de 
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uitdagingen voor de diverse partijen bij het toepassen van gezondheidseconomische analyse op 

SM. Er werd gewezen op de inconsistenties in de waardering van nieuwe SM interventies in 

diverse landen waardoor toegang voor patiënten vaak precair en onzeker is. Er werd benadrukt 

dat we eigenlijk niet meer kunnen zonder een brede (holistische) definite van waarde, inclusief 

de perspectieven van de maatschappij, patiënten, aanbieders en verzekeraars waardoor optimaal 

de vruchten geplukt kunnen worden van de nieuwe SM technologieën. HTA methodologieën 

moeten daarbij in de pas lopen en de diverse componenten dekken van die definitie van waarde. 

Tenslotte werd erop gewezen dat gezondheidseconomie en uitkomstenonderzoek steeds meer 

wordt en ook steeds meer zou moeten worden ingezet in vroege fases van technologie 

ontwikkeling zodat verder onderzoek naar geneesmiddel-diagnosticum combinaties verder 

geoptimaliseerd kan worden. 

Het tweede deel van dit proefschrift (chapters 5 and 6) behandelt twee economische analyses 

naar de potentiële toegevoegde waarde van SM interventies in de klinische praktijk van twee 

specifieke therapeutische gebieden. Chapter 5 gaat in op de specifieke issues rond farmaco-

economische modellen bij SM interventies, in het bijzonder voor het ziektebeeld van depressie. 

De bevindingen illustreren het belang van precieze input parameters zoals test gevoeligheid, 

specificiteit, percentage fout negatieven en percentage fouts positieven. Dit impliceert 

additionele en structurele model complexiteit om de link tussen test resultaten en 

vervolgbehandeling adequaat weer te geven en een grotere mate van onzekerheid inherent in 

het model dan we gewend zijn bij de “traditionele” modellen (niet-SM). In chapter 6 betreft 

het een economisch model in fertiliteit, met name inzake de kosten en effecten van embryo 

diagnostiek en hoe dat de “cost per live birth” kan bepalen. Het prototype model (Embryo-Dx) 

werd gebaseerd op kostsen en uitkomsten voor Nederland en neemt zowel de kosten mee van 

levendgeboorten alswel de besparingen. De grenzen van de traditionele gezondheidseconomie 

worden hier ruim overschreden door te kijken naar “value-based pricing” in een controversieel 

gebied als non-invasieve embryo diagnostiek en IVF. De conclusie is dat de introductie van een 

gevalideerde embryo technologie verder gebruik van “single-embryo-transfer” procedures in 

de klinische praktijk van IVF ondersteunen kan en vice versa.  

Het derde deel van het proefschrift behandelt het perspectief van de fabrikant. Omdat SM een 

aantal veranderingen met zich brengt t.o.v. de conventionele manier van 

geneesmiddelontwikkeling en –marketing is de economie van SM heel anders dan voor meer 

empirische geneesmiddelen. Scenario analyse is noodzakelijk voor goed begrip voor de 

fabrikant van de unieke set factoren die een rol spelen bij ontwikkeling, vergoeding, marketing 

en ROI en voor keuzes om te investeren in geneesmiddel-diagnosticum combinaties. In chapter 

7 werd een beslismodel geïntroduceerd als speifieke benadering om de economische 

aantrekkelijkheid van diverse SM strategieën te analyseren binnen een zorgsysteem dat in 

bezuinigingsmodus staat. Een illustratieve “case study” betreft de oncologie, inclusief R&D-

gerelateerde en commercieel-gerelateerde argumenten om de economische aspecten helder te 

krijgen onder specifieke condities. Kortere ontwikkelingstijd en vroege marketing komt het 

economische profiel van SM zeer ten goede. Echter, de uiteindelijke beslissing om voor SM “te 
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gaan” hangt mede af van het vertouwen inde geïdentificeerde biomarker en de waarde die wordt 

gehecht door P&R autoriteiten aan specifieke SM vernieuwingen. Beter toegesneden en kosten-

effectieve SM interventies gaan allicht de toegang tot de markt vergemakkelijken en relevante 

marktaandelen zijn mogelijk voor fabrikanten. Tenslotte, geeft de analyse aan dat evaluaties in 

vroege stadia van geneesmiddelontwikkeling  belangrijk zijn, inclusief goed begrip van 

(omvang van) patient populaties, test karakteristieken en potentiële commerciële waarde van 

SM. 

De algemene discussie in chapter 8 vat de belangrijkste bevindigen nog eens samen en geeft 

relevante aanbevelingen voor de toekomst. Concluderend: dit proefschrift geeft 

aanknopingspunten hoe om te gaan met de cruciale economische vraagstukken die samen 

hangen met SM, zowel in de klinische praktijk als in onderzoek. Door de economische 

aspecten – zowel uitdagingen als kansen – geïntegreerd te analyseren kunnen de diverse 

partijen met belangen beter de efficiëntie en (kosten-)effectiviteit bewaken binnen de nieuwe 

omgeving die de SM ons geeft, uiteindelijk te bate van de patiënt. 
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