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SAMENVATTING

“Targeted cancer therapies” (gerichte oncologische therapie; TCTs) betekenden een 
doorbraak in de recente twee decaden. TCTs hebben verbeteringen gebracht in de 
progressie-vrije overleving en kwaliteit van leven voor diverse typen uitgezaaide kanker, 
echter aangetoonde verbetering in overall overleving is nog schaars. TCTs gaan gepaard 
met relatief hoge kosten. Dit proefschrift relateert overlevingswinst en winsten in 
kwaliteit van leven aan de kosten van TCTs, vanuit klinisch en economisch perspectief in 
Servië.  Waar mogelijk werden vergelijkingen gemaakt met de Nederlandse setting voor 
deze middelen.

In het proefschrift worden eerst de algemene condities geschetst van de oncologische 
epidemiologie en toegang tot TCTs in Servië. Vervolgens wordt gekeken naar gelijktijdige 
schatting van kosten en effectiviteit  in een illustratief voorbeeld voor  TCTs in “metastatic 
renal cell cancer “ (uitgezaaid niercelcarcinoom; mRCC) in twee lijnen van behandeling 
en twee landen (Servië en Nederland). Daarmee werden tevens meteen cruciale 
onderwerpen in de modellering van de effectiviteit van TCTs geïllustreerd. Tevens, 
werd kostenminimalisatie verricht van twee verschillende toedieningsroutes voor TCTs, 
wederom binnen een vergelijkende setting van Servië versus Nederland. 

In de eerste lange-termijn studie naar kanker epidemiologie in Servië tonen een 
consistente toename aan in incidentie en mortaliteit gedurende de periode  1999 en 
2009, gemeten op diverse manieren. In tegenstelling tot veel andere delen van Europa, 
dealt de mortaliteit door kanker in Servië (nog) niet. Ergo, kanker is en blijft een 
belangrijk volksgezondheidsprobleem in Servië  en TCTs moeten in dat kader zorgvuldig 
afgewogen hoe ze het beste en betaalbaar ingezet kunnen worden met optimale winst in 
(progressievrije) overleving.

Huidige vergoeding van TCTs is in Servië aanzienlijk minder goed geregeld dan in een 
aantal West-Europese landen. In vergelijking met Schotland, en met name Nederland, 
hebben kanker patiënten in Servië maar beperkt  toegang tot TCTs. Het beleid t.a.v. dure 
ziekenhuisgeneesmiddelen in de hier onderzochte westerse landen geschiedt volgens 
specieke richtlijnen, waarbij de farmaco-economische waarde een belangrijk onderdeel 
van uit maakt. Anders dan in Nederland en Schotland, heft Servië geen richtlijnen 
voor farmaco-economie (en het corresponderende farmaco-economische dossier), 
geen duiding voor de evaluatie van een dossier en geen beleid dat recht doet aan de 
specificiteiten van TCTs. 

Kosten-effectiviteitsanalyse van diverse middelen in mRCC in Servië gaf aan dat geen van 
hen kosten-effectief is binnen de context van gangbare afkappunten voor de kosten per 
QALY (“Quality-Adjusted Life Year”). Overigens zal voor de meeste MICs (“middle income 
countries”) gelden dat vanuit de farmaco-economie bezien, TCTs niet te rechtvaardigen 
zijn gegeven deze afkappunten. Veel westerse landen, zoals Nederland, ontwikkelden 
specifieke beleidsmaatregelen voor dit type middelen, waarbij ook wel hogere kosten/
QALY worden geaccepteerd dat voor andere nieuwe geneesmiddelen. 

Wat betreft de methodologische aspecten van TCTs’ kosten-effectiviteitsmodellen, wijst 
dit proefschrift op het belang van onderliggende aannames in de “survival analysis”. De 
gangbare benadering bij deze modelering betreft de “proportional hazards”, mogelijk 
echter ongeldig bij de simultane vergelijking van een set diverse behandelingen. De 
hier voorgestelde oplossing is gebaseerd op “fractional polynomials”, hetgeen meer 
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flexibele modelering van overleving mogelijk maakt. Schattingen van de overleving en 
de ICER (“incremental cost-effectiveness”) verschilden aanzienlijk voor de verschillende 
methoden, hetgeen het belang van de juiste methode illustreert. Wij bevelen aan in 
richtlijnen voor modelering bij en beoordeling van TCTs hier expliciet duiding te geven. 

De kostenminimalisatie gaf aan dat nieuwe (subcutane) toediening kostenbesparend is 
voor zowel Servië en Nederland. Voordelen betreffen vooral de meer efficiënte dosering 
bij de nieuwe formuleringen tezamen met tijdswinsten in de toediening en tijd dat het 
de patiënt kost. Specifieke analyses werden verricht naar verschillen in tijdsinvesteringen 
voor de staf en het gebruik van (hulp)middelen in Servië en Nederland. De vergelijking 
suggereert een onderschatting van de kosten in Servië.

Concluderend kunnen we stellen dat toenemende mortaliteit en slechte overleving, 
kanker tot een crucial “public health” probleem in Servië maken. Bredere toegang tot 
TCTs kan bijdragen aan verbetering van de situatie, maar dit zal heel zorgvuldig moeten 
gebeuren gegeven de betaalbaarheid. Met name zijn TCTs mogelijk niet kosten-effectief 
onder gangbare ideeën over afkappunten. Voor een rationeel vergoedingsbeleid zijn 
duidelijke richtlijnen en definities nodig met een belangrijke rol voor de farmaco-economie. 
Tenslotte, uitgaande van westerse ervaringen met de beoordeling van TCTs zijn specifieke 
– op TCTs-gerichte – procedures en regelingen nodig, inclusief toegesneden methoden 
voor kosten-effectiviteitsmodellen en onderliggende “survival models”.




