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Toelichting 

 Schrijf op alle pagina’s je naam en studentnummer. 
 De toets bestaat uit 13 vragen. In totaal zijn 100 punten te behalen. 
 Alle vragen – met uitzondering van farmaceutisch recht - hebben betrekking 

op het artikel “n-3 Polyunsaturated fatty acids in the prevention of atrial 
fibrillation recurrences after electrical cardioversion” van Savina Nodari, 

Circulation 2011. 
 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. 
 

Achtergrondinformatie 
 
Atriumfibrilleren wordt gekenmerkt door ongecoördineerde contracties van de 

boezems. Behandeling is noodzakelijk om de hartfrequentie voldoende laag te 
houden om zo verminderde linkerventrikelfunctie en pompfunctiestoornissen te 

voorkomen. Herstel van het sinusritme gebeurt meestal met elektrische 
cardioversie. Daarna worden middelen als amiodaron ingezet om het sinusritme 
te behouden (rythm control). Mocht het niet lukken sinusritme te bereiken of 

behouden, dan streeft men naar het verlagen van de hartfrequentie, bijvoorbeeld 
met behulp van β-blokkers (rate control). 

 
Vragen 
 

1. Dit onderzoek is dubbel-blind en placebo-gecontroleerd opgezet. 
a. Leg uit waarom het van belang is een placebogroep mee te nemen. (5 

punten) 
 

Antwoord: 
Door het gebruik van een placebogroep kun je corrigeren voor 1) het placebo-

effect, 2) het natuurlijk beloop en 3) regression to the mean. Het verschil in 
effect tussen beide groepen (placebo en n-3 PUFA) kan dan worden 

toegeschreven aan het gebruik van deze laatste middelen (het farmacologisch 
effect). 

 
b. Dit onderzoek is niet triple-blind; de onderzoekers / statistici zijn niet 

geblindeerd. Dit kan vooral een probleem zijn bij interim-analyses. Leg 
dit duidelijk uit. (10 punten) 

 

Antwoord: 

Als je weet wat de behandelingen zijn is het niet alleen de kracht van het getal 
dat tot een beslissing leidt maar gaan ook andere zaken een rol spelen. Zo kun 

je dus de ongewenste discussies krijgen dat een interim analyse een duidelijk 
trend laat zien, maar nog niet statistisch significant, en dat het argument wordt 

gehanteerd dat de richting van het effect is zoals verwacht en dat het onethisch 
is om door te gaan terwijl een ander aangeeft dat het nog niet statistisch 
significant is en dus moet worden doorgegaan (het bekende verhaal dat in de 
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NRC kwam met de kop “Twintig doden voor de statistiek”). Dus triple blind gaat 

niet zo zeer om bias, maar om een besluit of je al of niet overtuigd bent of een 
bepaald effect is aangetoond en waarbij dus naast de beoordeling van getallen 

ook emoties een rol gaan spelen.  

 
2. Leg uit in hoeverre in deze studie sprake is van selectiebias. (10 punten) 

  

Antwoord: 

In een prospectief onderzoek zoals een RCT kan selectiebias ontstaan door 
selectieve loss to follow up. In deze studie heeft echter geen loss to follow up 
plaats gevonden. Er zijn weliswaar mensen uit het onderzoek gevallen door 

spontaan herstel sinusritme of optreden van bijwerkingen, maar van deze 
mensen was wel informatie over het wel of niet bereiken van het primaire 

eindpunt beschikbaar op het moment dat ze het onderzoek verlieten. 

 
3. De onderzoekers hebben een intention-to-treat analyse uitgevoerd. Licht toe 

of je het eens bent met deze keuze of dat je voorkeur uit zou gaan naar een 

per-protocol analyse. (10 punten) 
 

Antwoord: 

Beoordeling hangt af van gegeven argumentatie: ITT als men vooral effect in 
dagelijkse praktijk van belang vindt (dus rekening houdend met therapieontrouw 
en dergelijke), per protocol als men vooral zuiver effect wil inschatten. 

 

4. De duur van atriumfibrilleren voor deelname aan het onderzoek is in het 
onderzoek meegenomen als mogelijke confounder. Wellicht is deze factor 
echter een effectmodificator. Leg uit hoe de onderzoekers hadden kunnen 

bekijken of de duur van atriumfibrilleren een effectmodificator is. (10 punten) 
 

Antwoord: 

De onderzoekers hadden de patiënten dan eerst moeten stratificeren op duur van 
atriumfibrilleren (≤ 3 maanden, 3-≤ 6 maanden en > 6 maanden). Vervolgens 
hadden ze per stratum de HR voor n-3 PUFA therapie en het wel of niet opnieuw 

optreden van atriumfibrilleren moeten berekenen. Indien de stratumspecifieke 
HRs onderling verschillend zijn, dan is sprake van effectmodificatie; zijn de 

stratumspecifieke HRs onderling gelijk maar verschillend van de overall HR, dan 
is sprake van confounding. 
Een andere mogelijkheid is om in het Cox-model een interactieterm op te nemen. 

 

5. Met hoeveel % vermindert n-3 PUFA therapie het opnieuw optreden van 
atriumfibrilleren? Laat de berekening zien. (5 punten) 

 

Antwoord: 

HR=0.441; RRR=1-0.441=0.559  55.9% 
 

NB: de hazard ratio’s die in het abstract worden genoemd zijn hazard rates – een 
soort cumulatieve incidenties -  en geen hazard ratio’s. Je moet dus de hazard 
ratio uit tabel 6 hebben! 

 

6. Bereken de NNT op basis van getallen uit het artikel. Laat de berekening zien. 
(10 punten) 
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Antwoord: 

NNT=1/RV gedurende 1 jaar 
RV=CIplac-CIn-3PUFA=56/100-37/99=0.186 

NNT=1/0.186=5.3 patiënten behandelen gedurende 1 jaar 

 

7. Geef aan wat je van de externe validiteit van deze studie vindt. Welke 
informatie zou je nog willen hebben om deze vraag goed te kunnen 

beantwoorden? (10 punten) 
 

Antwoord: 

Alle patiënten in deze studie gebruikten amiodaron en een RAAS-remmer. 

Extrapolatie naar andere patiëntengroepen is niet direct mogelijk – zie ook 
opmerkingen van auteurs in discussie. Daarnaast zijn er verschillende 

exclusiecriteria. Om deze vraag echt goed te kunnen beantwoorden, zou je 
eigenlijk moeten weten wat het “profiel” is van patiënten met atriumfibrilleren 
die in de dagelijkse praktijk mogelijk met deze therapie behandeld zouden gaan 

worden. Als de meeste patiënten inderdaad al amiodaron + een RAAS-remmer 
gebruiken, dan is de externe validiteit beter dan wanneer dit een ongebruikelijke 

therapie is. [in de praktijk worden nog niet veel mensen standaard met deze 
combinatie behandeld – externe validiteit dus niet heel goed] 

 
8. De onderzoekers geven aan dat verder onderzoek noodzakelijk is. Welk 

advies zou je nu al op basis van dit onderzoek aan artsen willen geven? (10 
punten) 

 

Antwoord: 

In eerdere studies zijn tegenstrijdige resultaten gevonden die volgens de auteurs 
mogelijk samenhangen met een verschil in onderzoekspopulatie. Dit zou eerst 

beter moeten worden uitgezocht voor n-3 PUFA therapie echt wordt toegepast. 
Omdat ook de externe validiteit niet heel goed lijkt, lijkt het niet gerechtvaardigd 
om op basis van dit onderzoek deze therapie al in te gaan zetten. 
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Vragen Farmaco-economie 

 
9. Een kosten-utiliteitsanalyse moet worden uitgevoerd vanuit een 

maatschappelijk perspectief om  n-3 PUFAs te vergelijken met de huidige 
standaard behandeling. Welke kosten en welke effecten (effectmaten) neem 
je mee in je analyse? (5 punten) 

 

Antwoord: 

Omdat het een maatschappelijk perspectief is moeten alle directe en indirecte 

kosten, binnen en buiten de zorg worden meegenomen (ziekenhuisopnames, 
personeelskosten, over the counter medicatie, reiskosten, productiviteitskosten, 
etc). 

Bij een kosten utiliteitsanalyse wordt de QALY als effect maat meegenomen. 
Daarvoor is de utiliteit en overall survival van patiënten belangrijk.  

 
10.In onderstaande figuur is de probabilistische sensitiviteitsanalyse beschreven 

van de kostenutiliteitsanalyse van rate control vergeleken met rhythm 
management. Jij moet de ziekenhuisdirectie op basis van deze analyse 

adviseren welke van de twee therapieën ingevoerd moeten worden. Hoe 
interpreteer je deze figuur en wat is je advies aan de directie? Hou bij je 

advies rekening met het feit dat je budget op is en je dus alleen een therapie 
kan veroorloven die niets extra’s kost. (5 punten) 
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Antwoord: 

De probabilistische sensitiviteitsanalyse laat zien dat er een grote onzekerheid 

om de basecase zit, maar veruit het grootste gedeelte van de puntenwolk ligt in 
het gebied waarbij de rate control beter en goedkoper is dan de rhythm 

management. 
Er bestaat echter wel een kans dat de rate control minder goed is, maar dat 
verschil is vrij klein. Rate control is altijd goedkoper dan rhythm management en 

zou daarom voor het beperkte budget heel gunstig zijn. 
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Vragen Farmaceutisch recht 

 
11.Geef drie voorbeelden van wetgeving die te maken heeft met de financiering 

en bekostiging van de zorg en geef bij elk voorbeeld een korte toelichting 
(wat regelt de wet precies? Op welke wijze beoogt deze wet een bijdrage te 
leveren aan de kostenbeheersing/besparingen)? (3 punten) 

 

Antwoord: 

- Zorgverzekeringswet: geeft aan welke zorg ten laste komt van de 

zorgverzekering  basispakket (voor genm: welke geneesmiddelen worden 
vergoed) 
- WMG: regelt de maximumtarieven die de zorgverleners in rekening mogen 

brengen voor hun diensten (voor apothekers nu nog de maximum rrv) 
- Wet Maximum prijzen: regelt de maximumprijzen waarvoor 

vergunninghouders hun geneesmiddelen mogen aanbieden in Nld.   

 
12.Aan welke algemene wettelijke kwaliteitsnorm moet iedere zorgaanbieder 

voldoen? Waar is dit voor de farmaceutische zorg in uitgewerkt? Gaat daar 

binnenkort nog iets in veranderen? (4 punten) 
 

Antwoord: 

“kwalitatief verantwoorde zorg”  dit vind je terug in KwZ, Wet BIG, WGBO.  
De wet werkt dat niet of nauwelijks uit; alleen het Besluit geneesmiddelenwet 
geeft een aantal uitwerkingen (nauwkeurig recept volgen, administratie, 

bereiding, kwaliteit ter hand stelling en geen belangenverstrengeling) 
Verdere uitwerking: thans nog in de NAN; vanaf 2012 in Richtlijnen van de 

KNMP (generieke en categorale richtlijnen).  

 
13.Is het voor de positie van de apotheker goed dat er 10 verschillende 

prestaties door de NZa zijn opgenomen in de Beleidsregel voor 2012? 

Motiveer je antwoord. (3 punten) 
 

Antwoord: 
De 10 prestaties betreffen niet allemaal handelingen die zijn voorbehouden 

aan de apotheker. In feite heeft de apotheker juridisch gezien alleen het 
‘uitsluitende recht’  om ter hand te stellen. De andere prestaties mogen dus 

ook door andere zorgaanbieders/-verleners worden verricht. Omdat deze nu 
los van de ter hand stelling als aparte prestatie worden opgesomd, kan de 

indruk ontstaan (worden bevestigd) dat deze ook los van de ter hand stelling 
door die anderen kunnen worden verricht. Het was beter geweest als ze als 
integraal onderdeel van de ter hand stelling zouden zijn benoemd.  

 


