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Toets FA-404 medicatiebeleid  
 
1 oktober 2013, 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 “Efficacy and safety outcomes of oral 

anticoagulants and antiplatelet drugs in the secondary prevention of venous 

thromboembolism: systematic review and network meta-analysis” van 
Castellucci et al BMJ 2013; 347:f5133  

 Alle antwoorden moeten worden beargumenteerd. 
 Je mag zonodig gebruik maken van een rekenmachine en woordenboek 

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

 
 

Vragen 
 

1. In de titel van dit artikel staat dat het een ‘systematic review’ en een 

‘network meta-analysis’ betreft. Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn 

de verschillen tussen een systematic review en een meta-analyse? (10 

punten) 

Antwoord: 

 
Een systematic review en een meta-analyse zijn beide methoden om op een 

systematische manier literatuur te verzamelen, beoordelen, selecteren en samen 
te vatten met de bedoeling een uitspraak te doen over de werkzaamheid en/of 
veiligheid van een therapie. Het verschil tussen beide is dat bij een meta-analyse 

er een kwantitatieve analyse van de resultaten van de studies wordt gedaan door 
uitkomsten te poolen, terwijl bij een systematic review dit slechts op een 

kwalitatieve manier gebeurt. 

 
 
2. Wat is de belangrijkste reden om een meta-analyse uit te voeren? Wat is 

een belangrijke aanname bij het uitvoeren van een meta-analyse? (10 

punten) 

Antwoord: 

 
Een meta-analyse wordt uitgevoerd om de invloed van de toevallige fout te 

verkleinen, oftewel de precisie te vergroten. Hierdoor is het ook mogelijk om 
effecten in subgroepen met voldoende statistische significantie te schatten. Door 

meerdere onderzoeken samen te nemen, wordt de steekproef vergroot, 
waardoor meer zekerheid over de uitkomst wordt verkregen. Een belangrijke 
aanname hierbij is dat de variatie tussen studies die wordt gezien veroorzaakt 

wordt door toevallige afwijkingen, en niet door verschillen in studie-opzet, 
studie-populatie en dergelijke. 
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3. In het artikel is naar de effectiviteit en veiligheid van orale anticoagulantia 

en plaatjes-aggregatieremmers bij de secundaire preventie van veneuze 

trombose gekeken. In tabel 1 worden de karakteristieken van de 

onderzochte studies beschreven. Welk type studies wordt er in Tabel 1 

beschreven, welke uitkomstmaten worden er gebruikt en vind je dat de 

studies voldoende informatie over effectiviteit en veiligheid opleveren? 

Onderbouw je antwoord. (10 punten) 

Antwoord: 
 

Er zijn gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCTs) beschreven in Tabel 1, 
waarbij patiënten gemiddeld tussen 7 maanden en 37,2 maanden zijn gevolgd. 

Als uitkomstmaten zijn nieuwe gevallen van (diep)veneuze trombose als 
uitkomstmaat voor de effectiviteit en ernstige bloedingen als uitkomstmaat voor 

de veiligheid bekeken. RCTs zijn de gouden standaard voor het bepalen van 
werkzaamheid. De follow-up duur lijkt vrij lang, er zijn relevante uitkomstmaten 
gebruikt, dus dit zijn het geschikte type studies om dit te onderzoeken.   

 
 

 
 

4. Zou er sprake kunnen zijn van bias in deze systematische review / meta-

analyse? Zo ja, leg dan uit welke soort bias dat zou zijn en wat zijn de 

gevolgen daarvan zijn voor de resultaten van deze studie (10 punten) 

Antwoord: 
 

Bij een review/meta-analyse is selectiebias in de vorm van publicatiebias een 
gevaar. Deze ontstaat wanneer niet alle studies gepubliceerd worden. Wanneer 

vooral studies gepubliceerd worden die positieve resultaten laten zien, en deze 
vervolgens ook meer in meta-analyses geïncludeerd worden, krijg je een 
overschatting van het effect. 

 

 
 

5. In tabel 2 zijn de resultaten van de meta-analyse weergegeven. De 

onderzoekers hebben een speciaal soort meta-analyse uitgevoerd, de 

zogenaamde netwerk meta-analyse, waarbij het effect wordt weergegeven 

door een odds ratio en door een absoluut risico-verschil.  

a. Waarom zou je uitkomsten op deze twee manieren laten zien, en 

niet alleen de odds ratio? (5 punten) 

Antwoord: 

 

Door ook het absolute risico-verschil te laten zien heb je een beter inzicht in de 
absolute grootte van het effect, en niet alleen in het relatieve effect. Vanuit het 
absolute risico-verschil kan ook een NNT voor de effectiviteit, of een NNH voor 

het ongewenste effect worden berekend. 
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Bij de odds ratio en bij het absoluut risico-verschil wordt een 95% 

betrouwbaarheidsinterval gegeven. Het heet bij deze analyse een 
“credible interval”, maar dat is op dezelfde manier te interpreteren als 

een betrouwbaarheidsinterval.   
b. Welke getallen worden in tabel 2 genoemd over de effectiviteit 

van ASA 100 mg daily, en van Rivaroxaban 20 mg daily? Hoe 

interpreteer je deze getallen (5 punten) 

Antwoord:  

 
ASA geeft een OR van 0.65(0.39-1.03) voor het risico op een nieuwe VTE, dat 
betekent dat er een 35% risicoreductie lijkt te zijn, maar deze is niet statistisch 

significant, omdat 1 in de betrouwbaarheidsinterval zit. Ook uitgedrukt als 
absoluut risico-verschil is er geen statistisch signifcante verlaging, omdat hier 0 

in de betrouwbaarheidsinterval zit.  
Bij Rivaroxaban is er wel een statistisch significant verlaagd risico op een nieuwe 
VTE met een OR van 0.17 (0.06-0.41). Het hele betrouwbaarheidsinterval ligt 

onder de 1, dat betekent dat met 95% zekerheid gezegd kan worden dat er een 
verlaagd risico is. Ook het absolute risico-verschil duidt op een statistisch 

significant minder aantal VTE’s van 7.8 minder per 100 patiënten die een jaar 
worden behandeld. 

 
 

6. In figuur 2 worden de getallen uit tabel 2 grafisch weergegeven. Als je nu 

alleen kijkt naar de informatie over de veiligheid van de middelen, wat zijn 

dan je conclusies uit figuur 2? Onderbouw je antwoord. (10 punten) 

Antwoord: 

 

Vitamine K antagonisten geven een significante verhoging van het risico op 
ernstige bloedingen, zowel voor de standaard dosering (OR: 5.24 (1.78-18.25) 

als lage dosis (OR: 4.77 (1.38-19.49). Rivaroxaban lijkt ook een statistisch 
significant verhoogd risico te geven, maar daar wordt bij gezegd dat er te weinig 
data waren, waardoor het gevonden effect onzeker is. 

 

 
7. Er is nog relatief weinig informatie beschikbaar over de veiligheid van de 

nieuwere middelen die bij de preventie van secundaire trombose worden 

gebruikt. Doe een voorstel voor een (geneste) case-control studie naar het 

risico op bloedingen als gevolg van het gebruik van Rivaroxaban. Geef 

hierbij duidelijk aan wat de studie-opzet is, wat het voordeel van een 

case-control studie is, wat de determinant en de uitkomst is, welke 

effectmaat gebruikt wordt, en hoe deze bepaald wordt. (10 punten) 

Antwoord: 

 

Je zou een geneste case-control studie kunnen doen in mensen die behandeld 
worden ter preventie van secondaire tromboses. Hierin verzamel je cases van 
bloedingen, bijvoorbeeld uit ziekenhuisgegevens, en controles van mensen in 
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hetzelfde ziekenhuis die geen bloedingen hadden. In beide tel je het aandeel 

rivaroxaban-gebruikers. Hiermee kun je een odds ratio uitrekenen.  
 

 

 
8. In Figuur 1 wordt aangegeven welke vergelijkingen er zijn gemaakt in de 

verschillende RCTs. De meeste studies vergeleken een werkzame stof met 

een placebo, terwijl er slechts enkele rechtstreekse vergelijkingen 

beschikbaar waren. Dit is een probleem dat wel vaker voorkomt bij meta-

analyses. Er wordt dan een indirecte vergelijking gemaakt. Wat zijn de 

nadelen van zo’n indirecte vergelijking? (10 punten) 

Antwoord:  

 
Je vergelijkt dan groepen uit twee (of meer) verschillende studies. Hierdoor 

bestaat het risico dat er verschillen optreden in de selectie van deelnemers, 
manier van meten van eindpunten, en overige omstandigheden tijdens de 

studie. Er kunnen dan andere factoren dan de behandeling de verschillen in de 
uitkomst bepalen.(Belangrijke aanname van indirecte vergelijking is dat 
placebo-groepen dezelfde prognose hebben) 
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Farmaco-economische vragen 

 
Stel: bij het profylactisch gebruik van enoxaparin heeft een patiënt een kans van 

18% op veneuze trombo-embolie (VTE). Dit leidt in 2% van de gevallen weer tot 
een longembolie (PE); in de overige gevallen tot diepe veneuze trombose (DVT).  
Van de patiënten met een longembolie overlijdt 15% in het ziekenhuis.  

Er wordt gesuggereerd dat rivaroxaban een betere keuze zou zijn als profylaxe 
voor veneuze trombo-embolie. Uit een klinische trial blijkt dat de kans op 

veneuze trombo-embolie verlaagd wordt naar 9%. Overige kansen op 
gebeurtenissen zoals longembolie en diep veneuze trombose zijn hetzelfde (2% 
van de gevallen een longembolie; overige gevallen diepe veneuze trombose).  

 
9. a. Bereken de kosten-utilitieit op basis van de bovenstaande kansen en de 

gegevens in onderstaande tabellen. Ga uit van een zorgperspectief en een 

tijdshorizon van een jaar.  De volgende aannames moet je doen: 

 overlijden geeft 0 QALYs,  

 VTE brengt geen extra kosten met zich mee. 

 DVT kan niet tot overlijden in 1 jaar leiden. 

 VTE kan niet binnen een jaar terugkeren  

Laat zien hoe je je berekening hebt gemaakt. (8 punten) 

 

Kosten per patiënt Enoxaparin Rivaroxaban 

Geneesmiddelkosten €2 €8 

Diagnose & behandeling 
PE 

€3380,11 €3380,11 

Diagnose & behandeling 
DVT 

€1317,50  €1317,50 

 

Uitkomst QALY’s per patiënt 

Gezond (geen VTE) 0.95 

PE (non fatal) 0.65 

DVT 0.70 

 

Antwoord:  
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b. Wat is je advies op basis van je resultaten? Licht je antwoord toe (2 

punten) 

Antwoord:  

 
Rivaroxaban is dominant over enoxaparin, het laat betere effectiviteit en 

lagere kosten zien. 
 

 

 

  

Enox Frequentie eindpunt Kosten eindpunt Utiliteit eindpunt

Verwachte totale 

kosten pp

Verwachte QALY's 

pp

Longembolie fataal 0,18*0,02*0,15=0,0005 2 0 0,0005*2=0,0010 0,0005*0=0

Longembolie niet-fataal 0,18*0,02*0,85=0,0031 3382,11 0,65 0,0031*3382,11=10,35 0,0031*0,65=0,002

DVT 0,18*0,98=0,176 1319,50 0,7 0,176*1319,5=232,76 0,176*0,7=0,123

Geen VTE 0,82 2 0,95 0,82*2=1,64 0,82*0,95=0,779

Totaal € 244,75 0,9

Riv Frequentie eindpunt Kosten eindpunt Utiliteit eindpunt

Verwachte totale 

kosten pp

Verwachte QALY's 

pp

Longembolie fataal 0,09*0,02*0,15=0,0003 2 0 0,0003*2=0,0005 0,0003*0=0

Longembolie niet-fataal 0,09*0,02*0,85=0,0015 3382,11 0,65 0,0015*3382,11=5,17 0,0015*0,65=0,001

DVT 0,09*0,98=0,0882 1319,50 0,7 0,0882*1319,5=116,38 0,082*0,7=0,062

Geen VTE 0,98 2 0,95 0,98*2=1,82 0,98*0,95=0,86

Totaal € 123,38 0,93

Verschil kosten Riv-Enox € 121,37- Rivaroxaban geeft minder kosten en meer QALYs

Verschil QALYs Riv-Enox 0,03
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Vragen Farmaceutisch recht 

 
10. Het onderzoek beschreven in het artikel gaat over de diverse nieuwe 

coagulantia. 

Apotheker Koppe krijgt een recept voor dabigatran, maar is er  door de 

vele negatieve berichten over risico’s op bloedingen bij de nieuwe 

geneesmiddelen, van overtuigd dat de betrokken patiënt veel beter 

coumarine kan gebruiken. Hij stelt aan de patiënt coumarine ter hand, en 

legt dat vast in het computersysteem van de apotheek. 

 

a. Is er hier sprake van generieke of therapeutische substitutie? En 

wat is het verschil tussen generieke en therapeutische substitutie? 

(4 punten) 

Antwoord: 

 
Bij generieke substitutie gaat het om de vervanging van een 

merkgeneesmiddel door een ander, identiek, generiek geneesmiddel. Bij 
therapeutische substitutie gaat het om vervanging van een bepaald 
geneesmiddel door een ander, niet identiek, geneesmiddel, bijv. een 

geneesmiddel met een andere werkzame stof. In dit geval is sprake van 
therapeutische substitutie. 

  

 

b. Mag apotheker Koppe overgaan tot substitutie in de beschreven 

situatie? Waarom wel/niet, en eventueel onder welke voorwaarden? 

(3 punten)  

Antwoord: 

 
Therapeutische substitutie is niet toegestaan. In feite komt het nl. neer op 

wijziging van het recept. Een apotheker heeft niet de bevoegdheid om dat te 
doen; hij is geen voorschrijver. Koppe zal dus eerst contact moeten opnemen 
met de voorschrijver en om een nieuw recept moeten vragen. Ook de 

toestemming van de patiënt is van belang (zie RTC mei 2013).    
 

 

c. Wanneer dabigatran niet is opgenomen in de richtlijn Beroerte van 

de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, maakt het dan verschil 

of dit wel/niet mag?  Licht je antwoord toe (3 punten)  

Antwoord: 

 

De voorschrijver moet zich weliswaar laten leiden door de richtlijnen, maar 
heeft zijn professionele autonomie. Het feit dat een geneesmiddel niet in een 
richtlijn is opgenomen, betekent niet dat de arts het middel niet mag 

voorschrijven. Het feit dat dabigatran niet in de richtlijn is opgenomen, 
betekent niet dat de apotheker mag substitueren. 
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