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Toets FA-404 medicatiebeleid  

 
24 juni 2014, 13.30-16.30 uur 

 
Toelichting 
� Schrijf op alle pagina’s je naam en studentnummer. 
� De toets bestaat uit 10 vragen. In totaal zijn 100 punten te behalen. 
� De vragen hebben betrekking op het artikel “Effect of fixed dose combination 

treatment on adherence and risk factor control among patients at high risk of 
cardiovascular disease: randomized controlled trial in primary care” van Selak 
et al BMJ 2014;348:g3318  

� Alle antwoorden moeten worden beargumenteerd. 
� Je mag zo nodig gebruik maken van een rekenmachine en woordenboek 

Engels - Nederlands. Het gebruik van andere hulpmiddelen is niet toegestaan. 
 
 
Vragen 
 

1. De studie betreft een ‘open label randomized controlled trial’. Wat is het 
nadeel van een ‘open label’ onderzoek, en hoe zou dat de uitkomsten in dit 
onderzoek kunnen beïnvloeden? Licht je antwoord toe.   (10 punten) 
 

Antwoord: 
 
Open label betekent dat de deelnemers aan de trial en de behandelaars weten 
wie welk middel krijgt. Blindering was in dit onderzoek niet mogelijk, omdat de 
ene groep een polypill en de andere groep 4 losse geneesmiddelen kreeg. Er is 
dan dus geen sprake meer van blindering. Blinderen wordt gedaan om de 
subjectiviteit bij deelnemer, behandelaar, onderzoeker, en analist weg te nemen 
en voorkomt daarmee informatiebias. Door te blinderen of een deelnemer de 
actieve stof, of het vergelijkingsmiddel krijgt wordt voorkomen dat 
vooringenomenheid over de werkzaamheid van een middel de uitkomsten van de 
studie beïnvloedt.  
Het zou kunnen dat de mensen die het gecombineerde middel krijgen beter hun 
best deden om het te blijven gebruiken. Ook zou het kunnen dat ze gezonder 
gaan leven, waardoor er een extra effect op de bloeddruk/lipidenspiegel is.  

 
 
2. Wat kun je zeggen over de externe validiteit van dit onderzoek gebaseerd 

op de gegevens uit tabel 1? Licht je antwoord toe. (10 punten) 

Antwoord: 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd in een bijzondere populatie in Nieuw-Zeeland waarbij 
de helft van de deelnemers uit Maori bestond. Dat heeft gevolgen voor de 
extrapoleerbaarheid van de uitkomsten naar andere populaties, zoals 
bijvoorbeeld de Nederlandse. De populatie heeft ook veel cardiovasculaire risico-
factoren, maar dat is een logisch gevolg van de onderzochte medicatie en is dus 
ook niet nadelig voor de externe validiteit.  
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3. In de sectie ‘Methods’ onder het kopje ‘Statistical Analysis’ staat dat de 
onderzoekers uitgerekend hadden dat ze 600 personen zouden moeten 
includeren in het onderzoek om voldoende statistische power te hebben , 
maar dat ze om financiële redenen dit aantal naar beneden hebben 
bijgesteld naar 500. Uiteindelijk zijn 513 deelnemers aan de studie 
gerandomiseerd. Wat heeft het lagere aantal deelnemers dan 
oorspronkelijk berekend voor gevolgen voor de interpretatie van de 
resultaten van dit onderzoek? Licht je antwoord toe. (10 punten) 

Antwoord: 
 
Dit betekent dat de studie onvoldoende power heeft om de oorspronkelijk 
verwachte verschillen aan te kunnen tonen. Er is gekeken naar drie verschillende 
primaire uitkomsten: therapietrouw, bloeddruk en lipide-spiegel. De verschillen 
in die laatste twee uitkomsten waren klein. Gevolg is dat je gebaseerd op dit 
onderzoek niet met zekerheid kunt zeggen of er nu wel of niet een effect op 
bloeddruk en lipidenspiegel is van deze interventie. 

 
 
4. In de sectie ‘Results’ onder het kopje ‘Secondary outcomes’ staat in de 

laatste paragraaf dat 94 (37%) van de patiënten in de fixed-dose groep 
gestopt is met het gebruik van de polypill tijdens het onderzoek. Hoe moet 
hier mee worden omgegaan in de analyse van de uitkomsten? Licht je 
antwoord toe. (10 punten) 

Antwoord:  
 
Je moet dan een intention-to-treat analyse doen waarbij je de twee 
oorspronkelijk gerandomiseerde groepen met elkaar vergelijkt, onafhankelijk van 
het feit dat niet iedereen de bedoelde behandeling heeft gekregen. Daarnaast 
kan een per-protocol analyse nog inzichtelijk zijn omdat dit inzicht geeft in 
eventuele verschillen in effecten afhankelijk van therapietrouw. 

 
 

5. De primaire uitkomsten in dit onderzoek waren (1) therapietrouw 
gerapporteerd door de patiënt, (2) verandering in bloeddruk na 12 
maanden, en (3) LDL spiegel na 12 maanden. Welke van deze uitkomsten 
vallen onder ‘harde eindpunten’ en welke onder ‘surrogaat eindpunten’? 
Licht je antwoord toe.  (10 punten) 

Antwoord: 
 
Het zijn alle drie surrogaat eindpunten. Een hard eindpunt is bijvoorbeeld sterfte 
of morbiditeit, dat zou in dit onderzoek bijvoorbeeld het optreden van een 
cardiovasculair event zijn.  

 
 

6. In tabel 3 staan de gemelde bijwerkingen in beide groepen.  
a. Zijn er hier statistisch significante verschillen tussen de fixed-dose 

en de usual care groep? (2 punten)  
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b. Hoe interpreteer je de ‘Incidence rate ratio 1.24 (95% confidence 
interval 0.98 to 1.57)’ die bij ‘Total No of SAE’ vermeld staat onder 
de tabel? (8 punten) 

Antwoord: 
 
a. ja, vascular disorders heeft een p=0.04 
b. er komen 24% meer serious adverse events voor in de fixed-dose groep 
vergeleken met de usual care groep, maar dit verschil is niet statistisch 
significant omdat 1 in de 95% betrouwbaarheidsinterval zit.  

 
 

7. In figuur 2 zijn resultaten van subgroep-analyses weergegeven. In het 
bijschrift van de figuur staat dat het ‘prespecified subgroups’ betreft. Wat 
wordt hier bedoeld met ‘prespecified’ en waarom is dat belangrijk in de 
analyse van onderzoeksresultaten? Licht je antwoord toe. (10 punten) 

Antwoord:  
 
Prespecified betekent dat van tevoren in het protocol is vastgelegd welke 
subgroepen geanalyseerd zullen worden. Dat is belangrijk omdat als je 
achteraf allerlei subgroep-analyses gaat doen, je het gevaar loopt dat de 
onderzoekers net zolang op zoek gaan naar subgroepen totdat er een verband 
wordt gevonden. De kans op een onterecht gevonden verband wordt echter 
steeds groter bij een groter aantal subgroepen.  

 
8. Overall werd in dit onderzoek een effect op zelf-gerapporteerde 

therapietrouw van 1.75 (95% betrouwbaarheidsinterval 1.52-2.03) 
gevonden (bovenste regel tabel 2). In figuur 2 is te zien dat het effect 
voor mensen die zeiden dat ze therapietrouw waren bij de start van het 
onderzoek 1.05 was, en voor mensen die bij de start zeiden dat ze niet 
therapietrouw waren, was dit 5.09. Is dit een confounder of een effect-
modifier Licht je antwoord toe? Welke implicaties heeft dit gegeven voor 
de uitkomsten van deze studie? Licht je antwoord toe. (10 punten) 

Antwoord:  
 
Dit lijkt een effectmodifier te zijn, omdat de risicoschatters in de twee groepen 
van elkaar verschillen: Het is kennelijk zo dat het omzetten naar een fixed-
dose polypill geen effect heeft op de therapietrouw voor mensen die zelf 
zeiden dat ze toch al therapietrouw waren, maar wel een groot gunstig effect 
op mensen die aangaven niet therapietrouw te zijn.  
De implicatie is, dat zo’n omzetting dus vooral zin heeft voor mensen die niet 
therapietrouw zijn. 
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Farmaco-economische vragen 
 

 
9. a. Bereken op basis van de onderstaande gegevens de incrementele 

kosten-utiliteit ratio (ICER) van het doorvoeren van een fixed dose ten 

opzichte van geen fixed dose combinatie voor statine behandeling vanuit 

een ziekenhuis perspectief. (5 punten) 

 Kosten geen fixed dose Kosten fixed dose 

Statines 3590 4200 

Ziekenhuisopnames 568 750 

Productiviteitsverlies 650 400 

Arts bezoeken 3000 3690 

Totaal aantal QALY’s 12.6 13.3 

 
 

Antwoord:  
 

 
 

 
b. In de onderstaande figuur zijn de resultaten van een een incrementele 

kosten-utiliteits berekening, inclusief de threshold van 50.000 US 

Dollar, weergegeven. Hoe wordt een dergelijk figuur genoemd en wat 

geeft de spreiding in deze figuur aan? Wat is je advies wat betreft het 

vergoeden van apixaban bij de gegeven threshold?  Licht je 

antwoorden toe (3 punten) 

Geen fixed dose Wel fixed dose 

Totale 

kosten 7158 8640 

Verschil 

QALYs 0,7 

Verschil 

kosten 1482 

ICER 2117 
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Antwoord:  
 
Een cost-effectiveness plane. Het overgrote deel van de uitkomsten ligt onder 
de threshold, dus ja, vergoeden! 

 
c. Wat is het verschil tussen een kosten-effectiviteit en kosten-utiliteit 

analyse?  Licht je antwoord toe (2 punten) 

Antwoord:  
 
Een kosten-effectiveit analyse gebruikt vaak harde eindpunten zoals 
gewonnen levensjaren, verlagen van bloeddruk etc. Bij een kosten-utiliteit 
analyse worden de gewonnen voor kwaliteit van leven aangepaste 
levensjaren meegenomen als primaire uitkomstmaat. 
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Vragen Farmaceutisch recht 
 
Zorgverzekeraar “Zorg voor U” biedt aan apothekers een zorginkoopcontract 
aan. Onderdeel van dit contract is een bepaling die  als volgt luidt:  
 
Module D: Generiek afleveren 
“Hieronder vindt u een lijst met eisen die worden gesteld aan uw substitutie-
inspanningen. Zoals u ziet is er vergeleken bij de versie van 2013 een nieuwe 
groep toegevoegd waarbinnen u verwacht wordt te substitueren, bestaande uit 
inhalatoren. Wij hebben besloten om uit het oogpunt van doelmatigheid u 
uitsluitend een vergoeding te geven voor de inhalatieinstructie wanneer u 
“formoterol Suprohaler” ter hand stelt. Het is dus ook in uw eigen belang dat u 
andere inhalatoren en andere werkzame stoffen omzet. Het zal u bekend zijn dat 
de diverse inhalatoren en werkzame stoffen nauwelijks van elkaar verschillen, 
zodat op deze wijze de patiënt hier niets van hoeft te merken en er geen 
onnodige kosten worden gemaakt.”  
Deze zorgverzekeraar voert geen preferentiebeleid op inhalatoren, dat wil zeggen 
dat verzekerden aanspraak hebben op alle geneesmiddelen die in het GVS zijn 
opgenomen, waaronder inhalatoren. 
 

10. ●Mag de apotheker hiermee akkoord gaan?  

 ●Mag de zorgverzekeraar een dergelijk contract aanbieden?  

●Moet de verzekerde een andere formoterol inhalator zelf betalen omdat 

de zorgverzekeraar deze niet aan de apotheker vergoedt?  

Licht je antwoorden op de bovenstaande vragen toe aan de hand van de 

volgende elementen: verschil tussen therapeutische en generieke 

substitutie, het belang richtlijnen voor zorginkoop en de rechten van de 

patiënt. (10 punten) 

Antwoord: 
 
Punt 1 en 2:  
Dit is sturing die verder gaat dan simpelweg generieke substitutie en 
neerkomt op therapeutische substitutie: uit de bepaling blijkt dat ook andere 
werkzame stoffen moeten worden omgezet naar formoterol. Hij/zij wordt zo 
gedwongen om recepten van artsen niet te volgen en andere geneesmiddelen 
ter hand te stellen dan die zijn voorgeschreven.  
De handleiding substitutie van de KNMP gaat ervan uit dat therapeutische 
substitutie niet mag, en gaat dus over generieke substitutie.  De handleiding 
waarschuwt voor substitutie van inhalatoren, zelfs als het gaat om dezelfde 
werkzame stoffen .  
De zorgverzekeraar moet zorg inkopen conform de richtlijnen; dus ook 
conform de KNMP handleiding substitutie en de richtlijnen astma/COPD die 
meerdere inhalatoren/werkzame stoffen noemen en het belang van zorg op 
maat voor deze patiënten onderschrijven. De zorgverzekeraar mag via 
zorginkoopcontracten de aanspraken van patiënten niet indirect beperken.  
 
Punt 3: 
De patiënt houdt dus gewoon recht op alle geneesmiddelen die in het GVS 
zitten. Het feit dat een apotheker zich contractueel tot het afleveren van een 
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ander geneesmiddel verplicht, heeft geen invloed op de aanspraak  van de 
patiënt. 

 
 
 
 


