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Kwaliteit van leven en 

kosteneffectiviteitsonderzoek 
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6. Kosten-effectiviteitsanalyse (KEA)

7. Slot: consequenties argumentatie



1. Imago-probleem psychische stoornissen

• Psychische stoornissen: gezeur van slappe mensen.

• Onzichtbaar probleem: ‘ik ken geen mensen met psychische 

stoornissen’.

• De gevolgen van psychische stoornissen zijn niet te 

vergelijken met die van ‘echte’ lichamelijke ziekten.

• Psychische stoornissen lijken enorm toe te nemen, omdat 

elke tegenslag nu onnodig gepsychologiseerd wordt. 



Imago-probleem GGZ

• Behandelingen duren onnodig lang. 

• Effectiviteit is veel minder dan dat van somatische 

specialismen.

• Kosten zijn enorm, en groeien (onnodig).

• Behandelingen kosten geld, de economische opbrengsten 

zijn onbekend.

En verder:

• Wachtlijsten, bureaucratie, bereikbaarheid in het weekend, 

loslopende TBS-ers, etc, etc.



De taal van het politieke gezondheids-debat

• Een discussie in de politiek wordt uiteindelijk altijd versmald 

tot een financieel en economisch debat over euro’s.

• Door de nadruk van de planbureau’s op de meetbaarheid 

van de effecten van beleid, is er steeds meer belangstelling 

voor effectiviteit en te verwachten effecten.

• Bij het voorspellen van deze effecten wordt nu nog zwaar 

geleund op zachte modellen met harde wetenschappelijke 

input.

• In het begrip kosten-effectiviteit komt dit allemaal samen.



2. Beproefde argumenten GGZ in politiek debat

Epidemiologie:

• Groot & zéér wetenschappelijk bevolkingsonderzoek 

(NEMESIS, LASA) op grond van DSM.

Ernst & ziektelast

• Gebruik van generieke internationale ziektelastmaat van 

WHO (DALY) voor rechtstreekse vergelijking met somatiek.

Effectiviteit

• Evidence-based mental health: in wetenschappelijke 

literatuur én in multidisciplinaire richtlijnen.

Kosten(-effectiviteit)

• Gebruik van Kosten van Ziekten-studie en Nemesis: nadruk 

op indirecte (verzuim-) kosten.



Globale argumentatie-lijn

• Psychische stoornissen komen veel voor

• Ze kennen een forse jaarlijkse instroom van nieuwe gevallen

• Ze veroorzaken een aanzienlijke ziektelast

• Ze gaan gepaard met hoge kosten in zorg en vooral door 

productieverliezen

• GGZ is in staat om met preventie, zorg en care een deel van 

deze ziektelast en kosten te verminderen

• Er zijn kosten-effectieve GGZ-interventies



3. Ziektelast in Disability-adjusted Life Years (DALY) 

• Verloren levensjaren: afhankelijk van aantal mensen dat 

sterft aan bepaalde ziekte en leeftijd waarop

• Ziektejaar-equivalenten: afhankelijk van het aantal mensen 

dat lijdt aan ziekte, de duur en de ernst van de ziekte

• Ernst van de ziekte uitgedrukt in wegingsfactor



Ziektelast = verloren levensjaren(C) + jaren met ziekte(B)



Omvang en ziektelast van depressie

Jongeren

13-17

Volwassenen

18-64

Ouderen

>65

Totaal

Omvang

Aantal 37.000 589.000 111.000 740.000

DALY’s 8.000 126.000 24.000 158.000



Top-10 ziektelast in Nederland ( in DALY’s)

Rang Aandoening % van 

totaal

Rang 

man

Rang 

vrouw

1 Coronaire hartziekten 7,6 1 2

2 Angststoornissen 5,1 6 1

3 Beroerte 4,9 2 3

4 Depressie en dysthymie 3,9 8 4

5 COPD 3,2 5 9

6 Diabetes mellitus 3,2 7 6

7 Longkanker 3,0 4 10

8 Alcoholafhankelijkheid 2,5 3 -

9 Artrose 2,5 - 7

10 Dementie 2,3 - 8



Ziektelast verschilt per leeftijdsklasse



Effect Australische GGZ op ziektelast depressie

Een rekensom

• 650.000 Australiërs lijden aan een depressieve stoornis

• Dit betekent een ziektelast van 194.000 DALY’s 

• Van deze mensen wordt 60% bereikt door de zorg

• 30% van hen krijgt een ‘evidence-based’ behandeling

• Dit leidt tot een vermindering van 23.000 DALY’s.

Conclusie: de Australische GGZ vermindert 16% van de totale 

ziektelast veroorzaakt door depressie



Scenario’s Australisch GGZ en depressie

Effect gehele Australische GGZ op depressie nu:

• 16% van de ziektelast door depressie wordt verminderd

Als alle behandelingen ‘evidence-based’:

• 23% van de ziektelast

Als daarmee tweederde van patiënten zou worden bereikt:

• 26% van de ziektelast.

Dat doet niet onder bij effect somatische specialismen.



Gebruik DALY’s in GGZ-argumentatie

• Rechtstreeks vergelijking met somatiek is eye opener.

• Nadruk op kwaliteit van leven; verloren levensjaren 

vooralsnog minder belangrijk.

• Hoge prevalentie psychische stoornissen bepalend voor 

DALY, maar wegingsfactor ook belangrijk.

• DALY ook bruikbaar als effectmaat, zelfs in macro-

scenario’s.

• Niet alleen kijken naar bestaande DALY’s maar ook naar te 

voorkomen DALY’s (= effect preventie).

• Valkuil: zonder diagnose geen DALY.
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3. Directe en indirecte kosten in euro’s

Economische terminologie:

• Directe medische kosten zijn zorgkosten

• Directe niet-medische kosten zijn o.a. reiskosten van de 

cliënt

• Indirecte kosten zijn vooral productieverlies en 

arbeidsverzuim als gevolg van ziekte

Twee bronnen:

• Kosten van Ziekten studie (top down)

• Nemesis (bottom up)



Directe medische kosten naar diagnose, 2003 (mln 

euro). Bron: Kosten van Ziekten studie (RIVM, 2006)



Prijs-, volume- en demogroei  1999-2003
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Per capita kosten van ziekten pj (Smit et al., 2006)

STOORNIS Direct M Direct NM Indirect Totaal

Enige psychische stoornis 300 179 2725 3200

Stemmingsstoornis 459 264 4297 5009

•Depressieve stoornis 431 242 1619 2278

•Dysthymie 205 -187 10302 10332

Angststoornis 269 215 3100 3587

•Paniekstoornis 270 629 7486 8390

•Agorafobie 980 640 3228 4879

•Sociale fobie -140 -222 2210 1848

•Enkelvoudige fobie 300 20 2054 2372

•Gegen. angststoornis 10 528 375 917

Somatische stoornis 22 13 2983 3020

Base rate 6 11 1033 1049



Kosten nieuwe gevallen psychische stoornissen 

(in miljoenen euro’s per jaar; Smit et al. 2006) 

Directe 

kosten

Kosten

verzuim

Kosten 

totaal

Depressie 124 467 592

Angststoornissen 87 999 1.086

Alcoholmisbruik

-afhankelijkheid

33 274 307



Welke kosten-cijfers waarvoor gebruiken?

KvZ-studie (top-down)

• Veel door VWS gebruikt; geen uitsplitsing mogelijk naar 

aparte diagnoses; geen indirecte kosten.

Nemesis (bottom-up)

• Nog weinig gebruikt, uitsplitsing mogelijk; ook indirecte 

kosten; onderschatting intramurale kosten

Buiten beeld in beide studies:

• WAO, politie en justitie



5. Effectiviteit in NNT’s

Definitie Numbers Needed to Treat (NNT):

NNT is het aantal mensen dat je minimaal moet behandelen 

om bij tenminste één patiënt een effect te kunnen 

verwachten.

Leestip:

Voor bewezen effectiviteit in de GGZ, zie

‘Beproefde tips voor bevlogen sprekers’

Schoemaker et al., MGv januari 2006



6. Kosten-effectiviteitsanalyse (KEA)

Terminologie

• In een kosten-effectiviteitsanalyse worden de netto kosten (= 

de kosten van een interventie min de vermeden indirecte 

kosten) afgezet tegen het aantal mensen dat wordt 

geholpen.

• De kosten-utiliteitsanalyse is bijna hetzelfde; alleen worden 

de effecten uitgedrukt in een algemene gezondheidsmaat, 

zoals de DALY. Dit maakt vergelijking met andere 

interventies mogelijk.

Ruimte voor plaatsing submerk



Voorbeeld: KEA preventieve paniekcursus*

• Eén nieuw geval van paniekstoornis kost 8390 euro per jaar

• De interventie kost 275 euro per deelnemer

• De effectiviteit van de cursus is bekend: bij 8,4 deelnemers 

wordt één geval van paniekstoornis voorkomen (NNT)

• Deze 8,4 deelnemers kosten 2300 euro; de voorkomen 

kosten zijn 8390 euro

• Netto opbrengst is dus ongeveer 6000 euro per voorkomen 

geval.

• Een voorkomen geval betekent 0,17 DALY in eerste jaar.

• Een voorkomen DALY levert dus ongeveer 50.000 euro op!

*zie Bijlage 6 in rapport Gezond Verstand



Conclusies kosten-effectiviteit

• Gezondheidseconomie is een jong vak, maar met strenge 

definities en codes. Je zegt het al snel verkeerd.

• Zonder indirecte kosten heeft de GGZ geen ‘case’.

• Kansen voor kosten-effectiviteit in de zorg nu vooral bij 

terugvalpreventie depressie.

• Vooral preventieve interventies kansrijk.

• Vanwege lage kosten internet interessant; effectiviteit 

moeilijk aan te tonen.



7. Consequenties argumentatie (1)

Vooral aandacht voor Cure

Geïndiceerde GGZ-preventie past perfect in argumentatie

• Lage directe medische kosten én evidence-based

De Care past helaas niet goed in argumentatie:

• Niet altijd een diagnose gesteld

• Geen verwachte effecten op genezing

• Hoge directe medische kosten in de zorg

• Vrijwel geen effecten op arbeidsverzuim



Consequenties argumentatie (2)

Meten effectiviteit wordt belangrijker

• Nu nog vooraf & modelmatig; uiteindelijk achteraf en in d 

epraktijk (bijv. prestatie-indicatoren).

• Meten van effect van behandeling op arbeidsverzuim wordt 

dan nog belangrijker. Daar zit immers de ‘winst’.


