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SAMENVATTING
Het evalueren en meten van de subjectief ervaren gezondheidstoestand en de 

gezondheidsgerelateerde kwaliteit-van-leven is in toenemende mate relevant. Het 

meten hiervan omvat fysieke, mentale en sociale kenmerken. Er bestaan verschillende 

benaderingen voor het meten van zulke gezondheidstoestanden. In dit proefschrift 

gebruiken we waarderingsmethoden waarmee de algemene gezondheidstoestand van 

een persoon in een enkel maat of getal kan worden uitgedrukt. Zulke getallen worden 

waarden genoemd omdat ze de mate van ernst of kwaliteit van een gezondheidstoestand 

uitdrukken. Deze waarden zijn samengesteld uit gewichten die worden toegekend aan 

specifieke gezondheidsaspecten.

De waarderingsbenadering om te meten wordt in een aantal instrumenten gebruikt (bijv. 

EQ-5D, HUI-3, SF-6D, AQol). Voor het voorliggende proefschrift maakten we gebruik van het 

EQ-5D instrument dat uit vijf domeinen bestaat: mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, 

pijn/klachten, en angst/depressie. Enkele methodologische nadelen van dit instrument waren 

de reden om van drie antwoordcategorieën per domein over te gaan naar vijf categorieën 

(EQ-5D-5L). Er is geen eenduidig bewijs gevonden dat het nieuwe formaat betere resultaten 

oplevert dan oorspronkelijke versie met drie categorieën (EQ-5D-3L).

Het doel van het eerste hoofdstuk was om een rechtstreekse vergelijking te maken 

van de EQ-5D-3L en de EQ-5D-5L bij het gebruik van een discreet keuze model. Het 

discreet keuze model is gebaseerd op moderne meettheorie en is vergelijkbaar met 

een frequent gebruikt nutsmodel uit de economische theorie. Bij toepassing van de 

discrete keuzetechniek worden de deelnemers gevraagd om een keuze te maken tussen 

twee of meer voorgelegde scenario’s die worden beschreven in termen van specifieke 

domeinen (ook wel attributen genoemd) die uit verschillende niveaus (categorieën) 

bestaan. Er wordt daarbij vooral gelet op de consistentie en de logische rangschikking 

van de coëfficiënten die de niveaus van de attributen aangeven en op de verschillen in 

de waarden van de gezondheidstoestanden die verkregen worden op basis van deze 

coëfficiënten.

In het surveyonderzoek werden de antwoorden van een onderzoekspopulatie 

van 3,698 respondenten geanalyseerd en werden de uitkomsten van het toepassen 

van de EQ-5D-3L en EQ-5D-5L vergeleken met betrekking tot verschillende 

gezondheidstoestanden. In geen van beide versies was sprake van inconsistenties 

of van niet-logische rangschikking van niveaucoefficienten. Waarden afkomstig uit 

een grote representatieve steekproef voor de gehele Nederlandse bevolking waarin 

dezelfde manier van meten werd gebruikt met beide versies leverde wel kleine 

verschillen op in het gebruik van EQ-5D-3L en EQ-5D-5L. Naar onze mening kunnen 

dergelijke kleine verschillen het gevolg zijn van het bestaan van zelfs kleine verschillen 

in de formulering (taal) van de omschrijvingen of door het toepassen van een andere 

meetmethode.
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Een karakteristiek kenmerk van waarderingsinstrumenten (bijv. SF-6D, EQ-5D, AQol) 

is dat ze in hun meetprocedures gebruik maken van statistische functies die alleen 

betrekking hebben op de hoofdeffecten van de afzonderlijke gezondheidsdomeinen. 

Dergelijke functies zijn gebaseerd op de vereenvoudigde aanname dat het totale effect 

van alle gezondheidsdomeinen tezamen gelijk is aan de som van de effecten van de 

afzonderlijke domeinen.

Maar gezondheidsdomeinen zijn vaak onderling verbonden en van elkaar afhankelijk. 

Eerdere studies (Feeny et al., 2002; Rowen et al., 2009) wezen uit dat de effecten van 

verschillende domeinen van gezondheidstoestanden niet alleen additief zijn maar dat 

er belangrijke interacties kunnen bestaan. Met andere woorden, dat de verslechtering 

van een ervaren gezondheidstoestand versterkt kan worden als twee verschillende 

gezondheidsproblemen op elkaar inwerken. Bij de ontwikkeling van het EQ-5D instrument 

werd in verschillende eerdere functies de N3 term gebruikt die de aanwezigheid van een 

ernstige score op een domein (sterkte van 3 in de EQ-5D-3L) aangeeft in tenminste een 

van de domeinen van de gezondheidstoestand. Echter, er werden geen aanwijzingen 

gevonden dat het opnemen van een dergelijke algemene interactie-term tot verbetering 

van de modeluitkomsten leidde.

Daarom is het onderzoek dat besproken wordt in het tweede hoofdstuk gericht op de 

vraag of het opnemen van interacties voor de EQ-5D-3L de uitkomsten van het model zou 

verbeteren en andere waarden voor de gezondheidstoestanden zou opleveren dan een 

functie die alleen uit hoofdeffecten bestaat. Het gebruik van een efficiënt onderzoekontwerp 

leidde tot het samenstellen van 400 paren van EQ-5D-3L gezondheidstoestanden. 

De vraag aan 4,000 personen uit de algemene populatie was welke van de twee 

gezondheidstoestanden beter was. De responses op deze paarsgewijze (discrete) keuze-

taak werden geanalyseerd met gebruik van een conditional logit model waarbij ook de 

goodness-of-fit werd getest.

Globaal leidde de waardenfunctie voor de EQ-5D-3L waarin interacties waren 

opgenomen stelselmatig tot lagere uitkomsten dan het model met alleen hoofdeffecten. 

Hieruit kan afgeleid worden dat het gecombineerde effect van het bestaan van twee 

of meer gezondheidsproblemen tot een lagere waardering leidt dan de som van de 

afzonderlijke gezondheidsproblemen.

Over het algemeen worden in economische evaluaties de waarden van 

gezondheidstoestanden afgeleid in een representatieve steekproef afkomstig uit een 

cultureel en sociaal relevant geografisch gebied die vooral uit gezonde en uit tamelijk 

gezonde personen bestaat. Die keuze berust op het argument dat zij als belastingbetalers 

een afspiegeling zijn van de bevolking als totaal. Meer recent hebben onderzoekers in 

veel landen ervoor gekozen voor hun onderzoek gebruik te maken van waarderingen die 

uitgesproken worden door patienten. Deze keus berust op de redenering dat patienten 

beter geïnformeerd zijn over de consequenties van verslechterde gezondheid of beter 
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in staat zijn zich een voorstelling te maken van hypothetische gezondheidstoestanden, 

en daarom beter kunnen oordelen.

Het derde hoofdstuk laat verschillen zien tussen contrasterende steekproeven (mensen 

met ziekte-ervaring tegenover respondenten die momenteel gezond zijn) wat betreft 

de waarde die zij toekennen aan EQ-5D-5L gezondheidstoestanden. Hiervoor werd de 

response van 3,068 respondenten geanalyseerd. Er bleken verschillen te bestaan in de 

waardering tussen individuen met en zonder ziekte-ervaring, wat een verschil opleverde 

in de waardering van de gezondheidstoestanden door gezonde mensen en patienten. 

Daarmee ondersteunen de resultaten dat het belangrijk is om waardeoordelen te verzamelen 

onder mensen met ervaring van bepaalde gezondheidstoestanden of ziekten.

Hoofdstuk vier richt zich op de verschillen tussen twee steekproeven (gewone 

bevolking en patiënten), maar richt zich niet op de toepassing van het EQ-5D instrument. 

Het doel van dit onderzoek was om het belang te achterhalen van bepaalde criteria 

die gebruikt worden bij het toelaten van nieuwe medische behandelingen. Daarnaast 

richtte die onderzoek zich op het nagaan of er hierbij verschillen bestaan tussen de 

algemene bevolking en patiënten. Dit is van groot belang omdat er tot op heden geen 

overeenstemming bestaat over de vraag of de huidige criteria die worden gehanteerd 

voor het opnemen van medische ingrepen in de verzekerde zorg conform de voorkeuren 

van de gewone bevolking zijn, en of die verschillen van de voorkeuren van patienten. 

Voor dit onderzoek werden respondenten gevraagd een keuze te maken tussen twee 

hypothetische scenarios betreffende het aanbieden van een nieuwe behandeling 

aan patiënten. De scenarios behelsden een concreet beeld van de resultaten van de 

behandeling en kenmerken van de patienten.

De uitkomsten toonden aan dat de voorkeuren sterk beïnvloed worden door 

het aantal extra levensjaren, de leeftijd ten tijde van de behandeling, de staat van 

gezondheid in de uitgangsituatie, en de leefwijze van de patient. Daarbij lijken de 

verschillen tussen patienten en de gewone bevolking beperkt te zijn. Maar afgezien van 

gezondheidsverbetering meenden de respondenten dat de leeftijd van de betreffende 

persoon, alsmede de oorzaak en de mate van het lijden aan de ziekte, van belang moeten 

zijn bij de beslissing welke behandeling aan wie aangeboden zou moeten worden. Onze 

resultaten verschillen derhalve van de aannamen die ten grondslag liggen aan veel van 

de procedures die momenteel in gebruik zijn bij de prioritering van nieuwe medische 

ingrepen.

Het vijfde hoofdstuk had tot doel om te bepalen hoe respondenten reageren 

op verschillende informatie-elementen in de aan hen voorgelegde taken in het 

discrete-keuze taken. Een wezenlijke aanname die ten grondslag ligt aan alle 

methoden die gezondheidstoestanden waarderen is dat de respondenten aan alle 

informatieonderdelen in de voorgelegde waarderingstaken evenveel aandacht geven. 

Tot dusver bestaat er echter geen solide bewijs dat deze aanname ondersteunt. Het 

volgen van oogbewegingen (eye-tracking) en het richten van de blik op specifieke 
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delen van de informatie werd gebruikt om dit te onderzoeken. Deze methode werd 

toegepast op zeven discrete keuze response taken met betrekking tot beschrijvingen 

van gezondheidstoestanden. Video-opnamen werden gemaakt van de oogbewegingen 

van tien respondenten en grafisch weergegeven. Frequenties werden berekend voor 

de tijdsduur van een blik op informatieonderdelen en van het aantal keren dat de blik 

werd vastgehouden. Dat leidde tot het identificeren van verschillen in aandacht voor 

bepaalde instructies en gezondheidsaspecten in de taken. Alle respondenten maakten 

het experiment af. Ze bleken iets langer aandacht te geven aan beschrijvingen van 

gezondheidstoestanden die links stonden dan aan degene die aan de rechterkant van 

het beeldscherm waren beschreven. Uit het feit dat de tijdsduur tijdens de laatste discrete 

keuze niet korter was dan bij de eerdere, wordt afgeleid dat er geen aanwijzing was 

voor het optreden van vermoeidheid bij de respondenten. De hoeveelheid tijd die aan 

de taken werd gewijd was afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de opdracht en de 

hoeveelheid gepresenteerde informatie. Hieruit blijkt dat het volgen van oogbewegingen 

een goede aanpak is om te onderzoeken hoe het proces van aandacht geven aan en 

het concentreren op beschrijvingen van gezondheidstoestanden als onderdeel van 

discrete keuze response taken verloopt.
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