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Samenvatting 

Voor de economische evaluatie van de BENU Medicijnmonitor (MM) heeft Equalis 

analyses uitgevoerd op de zorgkosten over de periode 2011 tot en met 2014. 

Hiervoor zijn deze kostengegevens gecombineerd met klantgegevens van BENU 

over MM-interventies. 

In de hoofdtekst zijn deze analyses en de resultaten hiervan globaal besproken. 

In dit verantwoordingsdocument staan: 

♦ Details over de methode en de selectiegroepen (zie paragraaf 1.1); 

♦ Een vergelijking van de ongecorrigeerde en gecorrigeerde 

kostenontwikkeling voor de selectiegroepen (zie paragraaf 1.2); 

♦ Extra inzichten in de opbouw van de totale kostenbesparing en de 
robuustheid hiervan (zie paragraaf 1.3). 

De methode is getoetst en positief beoordeeld door de Wetenschappelijke raad 

BENU Medicijnmonitor, zie hiervoor de bijlage van dit document.  

1.1 Correcties 

Om het effect van interventies door de BENU Medicijnmonitor (MM-interventies) 

te onderscheiden van gezondheidseffecten passen we twee stappen toe:  

1. Eerst selecteren we een meetgroep en een vergelijkingsgroep die naar 
verwachting over een gelijke gezondheid beschikken 

(gezondheidstoestand van klanten wordt in principe niet beïnvloed door 

de startdatum van de apotheek met het MM-programma);  

2. Vervolgens corrigeren we aanvullend voor eventuele residuele 

gezondheidsverschillen door; 

a. Een casemix-correctie met behulp van een regressiemodel; 

b. Per patiënt alleen te kijken naar kostenverschillen die over de tijd 
ontstaan (difference-in-difference methode). 

1.1.1  Selectie van vergelijkbare groepen cliënten 
Voor de economisch evaluatie selecteren we vergelijkbare groepen met MM-in-

terventies. In figuur 1 tonen we hoe we hebben ingezoomd vanuit de onderzoeks-

populatie naar cliënten met MM-interventies. 
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Figuur 1: Overzicht van verschillende selectieniveaus 

In totaal bevat het analysebestand na selecties 7,2 miljoen cliënten. Hieron-

der valt een groep cliënten van BENU Apotheken. Een deel van deze apothe-

ken maakte gedurende de analyseperiode gebruik van MM. Cliënten van deze 

apotheken delen we op in een meetgroep en een vergelijkingsgroep, aan de 

hand van het jaar waarin hun apotheek met MM is begonnen. Binnen deze 

groepen zijn er cliënten die een interventievoorstel krijgen en een deel daar-

van wordt ook uitgevoerd. 

 

 

We onderscheiden de volgende groepen: 

1. Analysebestand. In de economische evaluatie onderzoeken we de 
zorgkostenontwikkeling over de periode 2011 tot en met 2014 van cliënten 

met en zonder MM-interventies. Daarvoor is het van belang dat voor deze 

cliënten in de gehele periode kostengegevens beschikbaar zijn. Daarnaast 

moeten de cliënten minstens eenmaal in deze periode een 

medicijndeclaratie hebben om ze te kunnen toewijzen aan een apotheek 

en zo de vergelijkingsgroep en meetgroep vast te kunnen stellen. Na het 

toepassen van deze selectiecriteria op alle verzekerden van de 

deelnemende verzekeraars behouden we 7,2 miljoen cliënten in het 

analysebestand. 

2. BENU. In de periode 2011 tot en met 2014 had BENU Apotheken ruim 500 
apotheken en in totaal 1,9 miljoen cliënten. Een deel van deze apotheken 

(231 apotheken) is in de analyseperiode begonnen met MM, met in totaal 

0,8 miljoen cliënten. Een deel startte al in 2011 met MM (103 apotheken) 

en een jaar later startten nogmaals 128 apotheken met MM.  

3. Meetgroep. Cliënten die het vaakst hun medicijnen afhaalden bij één van 
de 103 BENU apotheken die als eerst gestart zijn met MM, behoren tot de 

meetgroep.  

4. Vergelijkingsgroep. Cliënten die het vaakst hun medicijnen afhaalden bij 
één van de 128 BENU apotheken die een jaar later ook startte met MM, 

behoren tot de vergelijkingsgroep. 
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5. Beoordeeld MM-interventievoorstel. Voor een deel van de BENU cliënten 
deed MM een interventievoorstel op basis van hun medicijngebruik. Een 

beoordeelde MM-interventie is bekeken door de apotheker en beoordeeld 

(wel of niet goedgekeurd). Een deel van deze interventies wordt na 

goedkeuring van de apotheker, arts en cliënt uitgevoerd. Ook de niet-

doorgevoerde interventies kunnen mogelijk nog effect hebben, als gevolg 

van het leereffect bij apotheker en arts of als aansporing om te acteren, 

maar met een andere actie dan de oorspronkelijke interventie voorstelt. 

6. Uitgevoerd MM-interventievoorstel. Na goedkeuring van de apotheker, 
arts en cliënt wordt een interventievoorstel uitgevoerd. Interventie-

voorstellen die niet in hetzelfde jaar worden uitgevoerd als voorgesteld, 

hebben in de analyseperiode nog geen effect kunnen hebben en worden 

daarom niet meegenomen als uitgevoerde interventie. Deze interventies 

zijn wel opgenomen bij de beoordeelde interventies en  effecten hiervan 

(e.g. leereffecten) zie je daarom mogelijk wel terug bij de beoordeelde 

interventies, maar niet bij de uitgevoerde interventies. 

In de analyse1 vergelijken we de kostenontwikkeling van cliënten met een inter-

ventie (beoordeeld of uitgevoerd) van de meetgroep met die van de vergelij-

kingsgroep. Daarbij passen we correcties toe om te corrigeren voor samenstel-

lingseffecten van de vergelijkingsgroepen.  

1.1.2  Correctie voor verschillen in samenstelling 
Het verschil in de kostenontwikkeling van de vergelijkingsgroepen wordt veroor-

zaakt door MM én mogelijk ook door verschillen in zorgbehoefte ten gevolge van 

overige gezondheidsverschillen van de groepen. Om het effect van MM te zuive-

ren, corrigeren we voor samenstellingsverschillen op twee manieren:  

1. Een correctie op populatiekenmerken, namelijk leeftijd, geslacht, 
medicijngebruik (farmaceutische kostengroepen) en ziekenhuisgebruik 

(diagnose kostengroepen), analoog aan de risicovereveningsmethodiek. 

2. Gebruik van de difference-in-difference methode, waarmee je een 
aanvullende correctie doet door de kostenontwikkeling te onderzoeken in 

plaats van de kosten op zichzelf (zie figuur 2). Als de meetgroep en 

vergelijkingsgroep verschillen in populatiesamenstelling kunnen de 

zorgkosten bij aanvang sterk verschillen. De samenstelling per groep 

verandert over de jaren weinig en zonder interventie is de 

kostenontwikkeling naar verwachting vergelijkbaar. Het effect van MM-

interventies komt daardoor tot uitdrukking in het verschil in 

kostenontwikkeling.  

                                                 
1 De analyses zijn op basis van regressiemodellen waarbij de afhankelijke variabele is gedefinieerd als de totale 

kosten in het laatste meetjaar (2013 bij berekening eerstejaarseffect en 2014 bij berekening van tweede-

jaarseffect) minus de totale kosten in het eerste meetjaar (2011). 
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Figuur 2: Difference-in-difference methode 

De difference-in-difference methode corrigeert voor samenstellingsver-

schillen door de zorgkostenontwikkeling in plaats van de kosten bij aanvang 

te vergelijken. De kosten bij aanvang van de meetgroep en vergelijkingsgroep 

kunnen sterk verschillen (grijze pijl), maar de kostenontwikkeling is in afwe-

zigheid van interventies (linkerdeel grafiek) naar verwachting vergelijkbaar. 

Na MM-interventies in de meetgroep (rechterdeel grafiek) daalt de kosten-

ontwikkeling in de meetgroep en niet in de vergelijkingsgroep. Dit levert een 

kostenbesparing op ten gevolge van MM (blauwe pijl). 

 

 
 

Figuur 3: Ongecorrigeerde kostenontwikkeling 2011-2013 

Binnen selectiegroepen is de kostenontwikkeling van cliënten verschillend. 

Onderstaande grafiek geeft per selectiegroep aan welk deel van de verze-

kerden een stijging (rode pijl) of daling (groene pijl) hadden in zorgkosten van 

2011 naar 2013. Leesvoorbeeld: de groene balk bij “<-25%” (aangegeven met 
grijze ster) vertegenwoordigt cliënten in de vergelijkingsgroep met uitge-

voerde interventies met een kostendaling tussen de 50% en 25%. Deze 

groep vormt 15% van de totale vergelijkingsgroep met uitgevoerde interven-

ties. 
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Figuur 3 toont de procentuele kostenontwikkeling van 2011 naar 2013 voor ver-

schillende groepen. Het patroon is vergelijkbaar voor de gehele groep cliënten in 

het analysebestand tussen de meetgroep en de vergelijkingsgroep. Voor cliënten 

met uitgevoerde interventies, zowel in de meetgroep als in de vergelijkingsgroep, 

zien we een groter aandeel cliënten met een daling in kosten tot 25%. 

1.2 Vergelijking ongecorrigeerde en gecorrigeerde 

kostenontwikkeling 

Verzekeraars hebben geen gegevens over welke verzekerden een MM-interven-

tie hebben gehad en kunnen dus geen meetgroep en vergelijkingsgroep met in-

terventies definiëren binnen de BENU apotheken. Het verschil in kostenontwik-

keling van BENU apotheken met andere apotheken biedt geen inzicht in het ef-

fect van MM. Het verschil bestaat namelijk uit 1) het effect van MM 2) een verschil 

in populatie tussen de cliënten van BENU apotheken en de andere apotheken en 

3) het effect van de kostenontwikkeling van de BENU-cliënten bij apotheken met 

MM die geen MM-interventie (±95%) hadden. Het MM-effect sneeuwt onder in 

deze vergelijking. Daarbovenop heeft elke verzekeraar gegevens van een deel 

van de populatie en mist een individuele verzekeraar gegevens van verzekerden 

die overstappen, waardoor de aantallen kleiner zijn en de betrouwbaarheidsin-

tervallen groter. 

Tabel 1 Ongecorrigeerde en gecorrigeerde kostenontwikkeling per cliënt 

Deze tabel toont voor verschillende selectiegroepen de omvang, de gemid-

delde kosten per cliënt in 2011, de gemiddelde kostenontwikkeling per cliënt 

van 2011 tot en met 2013, en de gecorrigeerde kostenontwikkeling in deze 

periode ten opzichte van de rest van de cliënten in het analysebestand 

(*=p<0,05 **=p<0,01). 
 

Groeps-

grootte 

Gemiddelde 

kosten 2011 

Gemiddelde kos-

tenontw. 2011-

2013 

Gecorrigeerde gem. 

kostenontw. 2011-

2013 t.o.v. rest 

Iedereen 7.224.635 1.591 162  

BENU 1.911.209 1.632 161 -6 

BENU met MM 881.007 1.657 169 0 

Meetgroep 410.955 1.697 175 7 

beoordeeld 31.327 4.110 221 -257** 

uitgevoerd 10.849 4.285 252 -238** 

Vergelijkingsgroep 459.018 1.634 161 -11 

beoordeeld 14.143 3.914 627 119* 

uitgevoerd 3.913 3.682 853 336** 

 

Tabel 1 illustreert dat het effect van MM zichtbaar wordt door 1) verzekerden met 

een interventie te selecteren en 2) te corrigeren voor groepssamenstelling. Hier-



 

8/22 

voor toont de tabel voor verschillende selectiegroepen de gemiddelde kosten-

ontwikkeling van 2011-2013 en de gecorrigeerde kostenontwikkeling 2011-2013. 

Hierbij is gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht FKG’s en DKG’s en wordt vergeleken 

met de rest van de cliënten in het analysebestand. Daarnaast geeft tabel 1 de 

groepsgrootte en de gemiddelde totale zorgkosten in 2011 per selectiegroep. De 

selectiegroep varieert van zo breed mogelijk (iedereen in het analysebestand) 

tot specifieke cliënten met een uitgevoerde interventie in de meetgroep of ver-

gelijkingsgroep.  

De eerste regel van tabel 1 toont de resultaten voor alle 7.224.635 cliënten in het 

analysebestand (iedereen). Het analysebestand bevat verzekerden die in de pe-

riode 2011-2013 medicijnen hebben afgenomen (zie paragraaf 1.1.1). Voor deze 

groep bedragen in 2011 de gemiddelde kosten 1.591 euro en stijgen de zorgkos-

ten in de periode 2011-2013 met 162 euro per cliënt. Voor BENU-cliënten zijn de 

gemiddelde kosten in 2011 met 1.632 euro hoger dan het landelijke beeld, maar is 

de gemiddelde kostenontwikkeling 2011-2013 per cliënt 1 euro lager. Gecorri-

geerd voor populatiekenmerken is de gemiddelde kostenontwikkeling in 2011-

2013 van BENU 6 euro lager dan voor niet-BENU cliënten. Voor de apotheken 

binnen BENU die in deze periode deelnamen aan MM (BENU met MM) is de ge-

corrigeerde gemiddelde kostenontwikkeling gelijk aan die van niet-BENU cliën-

ten. 

Ongecorrigeerd is de kostenontwikkeling per cliënt in de meetgroep 175 euro, dit 

is 13 hoger dan de landelijke kostenontwikkeling van 162 euro. De kostenontwik-

keling van de vergelijkingsgroep is ongecorrigeerd 1 euro lager dan de landelijke 

kostenontwikkeling. Voor cliënten met een interventie zien we dat de ongecorri-

geerde kostenontwikkeling (van 221 euro voor cliënten met een beoordeelde in-

terventie in de meetgroep tot 853 euro voor cliënten met een uitgevoerde inter-

ventie in de vergelijkingsgroep) een stuk hoger ligt dan de landelijke kostenont-

wikkeling. Ook de absolute kosten in 2011 zijn een stuk hoger voor deze groepen 

dan gemiddeld. Dit toont duidelijk aan dat cliënten met interventies zwaardere 

zorgbehoeften hebben.  

Kostenbesparing door MM na correcties 

Na correctie voor samenstellingseffecten zien we dat de meetgroep een iets ho-

gere kostenontwikkeling (+7 euro) heeft dan de rest van de verzekerden in het 

analysebestand, terwijl de vergelijkingsgroep een iets lagere kostenontwikkeling 

heeft (-11 euro). Voor de groep cliënten met MM-interventies binnen de meet-

groep en de vergelijkingsgroep is dit beeld heel anders. De meetgroep, waarbij 

een MM-besparing heeft plaatsgevonden in 2012, heeft een significant lagere 

kostenontwikkeling dan de rest van de cliënten in het analysebestand (-257 euro 

voor de groep met beoordeelde interventies en -238 euro voor de groep met uit-

gevoerde interventies). Dit terwijl de vergelijkingsgroep, waarbij de interventie 

pas een jaar later plaatsvond dan bij de meetgroep, na correctie een significant 

hogere kostenontwikkeling heeft (119 euro voor de groep met beoordeelde inter-

venties en 336 euro voor de groep met uitgevoerde interventies).  
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Hierboven vergelijken we de selectiegroepen met de rest van de cliënten in het 

analysebestand. Om het effect van MM te duiden vergelijken we cliënten met een 

interventie in de meetgroep met cliënten die dezelfde interventies nog moeten 

krijgen in de vergelijkingsgroep. Dit geeft zo goed mogelijk vergelijkbare groepen 

wat betreft zorgbehoefte. Het kostenverschil ten gevolge van MM ontstaat door-

dat de meetgroep de interventies een jaar eerder heeft uitgevoerd dan de ver-

gelijkingsgroep. Deze vergelijking van de gecorrigeerde kostenontwikkeling2 

(2011-2013) toont een geschatte kostenbesparing aan van 416 euro (band-

breedte: 220 en 612 euro) per cliënt in het eerste jaar na een beoordeelde inter-
ventie, en 558 euro (bandbreedte: 182 en 934 euro) per cliënt in het eerste jaar na 

een uitgevoerde interventie.  

In tabel 2 geven we een specificatie van de kosten 2011-2014 voor de meetgroep 

en de vergelijkingsgroep. In de tabel is te zien dat de zorgkosten voor de verge-

lijkingsgroep van 2011 naar 2012 harder stijgen dan voor de meetgroep. Een mo-

gelijke oorzaak is dat deze cliënten in 2011 meer zorg en medicijnen afnemen, 

waarop in 2012 interventies volgen. De meetgroep krijgt al een jaar eerder de 

interventies en hiervoor zou dit verhoogde zorggebruik mogelijk al in 2010 en dus 

buiten de meetperiode plaatsgevonden hebben. Een deel van de besparing van 

de meetgroep ten opzichte van de vergelijkingsgroep zou dus kunnen bestaan 

uit de kostenontwikkeling die gepaard gaat met het ziekteverloop in de vergelij-

kingsgroep. Daarom is het belangrijk dat we corrigeren voor casemixverschillen. 

Tabel 1 toont het minimale effect van MM door de meetgroep te vergelijken met 

de gehele populatie. Dit effect ligt lager dan het werkelijk effect doordat in deze 

slecht vergelijkbare groepen wat betreft zorgbehoefte de casemixcorrectie niet 

voldoende is, maar deze vergelijking toont wel dat MM op zichzelf effect heeft los 

van het ziekteverloop. Dit bleek ook uit de gevoeligheidsanalyse voor het eer-

stejaarseffect van MM (zie paragraaf 1.3.1) 

Tabel 2: Zorgkosten voor 2011-2014 per cliënt met uitgevoerde interventie 

 2011 2012 2013 2014 
Ontw. 

2011-2014 

Meetgroep (met uitgevoerde interventie) 4.285 4.262 4.537 4.650 364 

Vergelijkingsgroep (met uitgevoerde  interventie) 3.682 4.099 4.534 4.634 953 

                                                 
2 De zorgkosten in deze studie omvatten ziekenhuiskosten (medisch specialistische zorg), farmaciekosten, fy-

siotherapiekosten (uit basisverzekering) en huisartskosten. 
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1.3 Opbouw van besparing 

In de periode 2011 tot en met 2014 heeft MM naar schatting 32 miljoen euro aan 

zorgkosten3 bespaard (bandbreedte4: 10 tot 54 miljoen euro) bij de apotheken die 

deelnamen aan MM, met name op ziekenhuiskosten (ruim 80%) en farmaciekos-

ten. Indien alle BENU apotheken direct waren gestart met MM zou de besparing 

2,5 maal zo hoog geweest zijn. Bij een landelijke toepassing5 van MM schatten we 

de totale besparing op 308 miljoen euro (bandbreedte: 101 tot 514 miljoen euro).  

Deze besparing wordt behaald bij 1) een groep cliënten die meteen in het eerste 

operationele jaar van MM een interventie hadden en 2) bij een groep cliënten die 

het daaropvolgende jaar een interventie hadden. De eerste groep is de meet-

groep (meest linker bol in figuur 4). De tweede groep bestaat uit twee deelgroe-

pen, de vergelijkingsgroep (4e bol van links in figuur 4) en een nieuwe groep cli-

enten binnen de meetgroep (2e bol van links in  figuur 4). De laatste groep bestaat 

uit cliënten van dezelfde apotheken als van de meetgroep, maar die een jaar later 

dan de meetgroep interventies hebben gehad bij deze apotheken.  

De meetgroep heeft in de periode 2011-2014 zowel een eerstejaarseffect als een 

tweedejaarseffect van MM. We veronderstellen hetzelfde eerstejaarseffect voor 

de vergelijkingsgroep en de nieuwe groep cliënten van de meetgroep. Deze twee 

groepen hebben in de periode 2011-2014 geen tweedejaarseffect. Kortom, de 

totale besparing is vierledig (figuur 4): eerstejaarseffect van de startgroep in de 

meetgroep, tweedejaarseffect van de startgroep in de meetgroep, eerstejaars-

effect van de nieuwe groep in de meetgroep en een eerstejaarseffect van de 

vergelijkingsgroep. De omvang van elke deelbesparing wordt berekend door de 

groepsgrootte te vermenigvuldigen met de desbetreffende besparing per cliënt. 

Hierbij houden we rekening met een 95%-betrouwbaarheidsinterval, resulterend 

in een minimale en een maximale besparing voor zowel beoordeelde als uitge-

voerde interventies. Als inschatting voor de totale besparing in 2013 en 2014 

hanteren we de laagste minimale besparing en de hoogste maximale besparing 

van de bandbreedtes van beoordeeld (geeft maximale grens) en uitgevoerde in-

terventies (geeft minimale grens).  

                                                 
3 De zorgkosten in deze studie omvatten ziekenhuiskosten (medisch specialistische zorg), farmaciekosten, fy-

siotherapiekosten (uit basisverzekering) en huisartskosten. 
4 Bandbreedtes zijn gebaseerd op een 95%-betrouwbaarheidsinterval. 
5 Hierbij gaan we van een landelijke invoering van MM met dezelfde effecten voor alle apotheken. 
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Figuur 4 Totale kostenbesparing door MM in 2013 en 2014 

De totale kostenbesparing door MM in 2013 en 2014 bestaat uit vier delen: 

uit besparingen in het 1e jaar en 2e jaar na uitvoering van de interventies in 

het startjaar van MM in de meetgroep (meest linker bol), in het 1e jaar na uit-

voering van interventies van cliënten uit de meetgroep die in het 2e operati-

onele jaar van MM een interventie krijgen (2e bol van links) en in het 1e jaar na 

uitvoering van interventies in de vergelijkingsgroep (4e bol van links). De eer-

ste en tweedejaarsbesparing per groep zijn aangegeven met rode en gele 

geldzakjes, respectievelijk. 

 

 

1.3.1  Robuustheidsanalyse 
Bij observationeel onderzoek kan elke vergelijking van meetgroep en vergelij-

kingsgroep ter discussie gesteld worden. Bij de verschillende vergelijkingen pro-

beren we zo goed als mogelijk vergelijkbare groepen te selecteren. In deze para-

graaf doen we een gevoeligheidsanalyse om een indruk te krijgen van de ro-

buustheid door de resultaten van de verschillende vergelijkingen te vergelijken en 

de verschillen te verklaren. 

Als gevoeligheidsanalyse voor het eerstejaarseffect van MM hebben we voor vier 

verschillende selectiegroepen de kostenbesparing door MM vergeleken. Hierbij 

variëren we in vergelijkingsperiode, meetgroep en vergelijkingsgroep. We bereken 

het eerstejaarseffect op basis van een vergelijking van de kostenontwikkeling 

voor de volgende selectiegroepen (zie figuur 5): 

♦ A: Meetgroep met interventies in het 1e operationele jaar van MM versus 
vergelijkingsgroep met interventies in 2e operationele jaar van MM. 

♦ B: Meetgroep met interventies in het 2e operationele jaar van MM versus 
vergelijkingsgroep met interventies in 3e operationele jaar van MM. 

♦ C: Meetgroep met interventies in het 2e operationele jaar van MM versus 
meetgroep met interventies in 3e operationele jaar van MM. 
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♦ D: Meetgroep met interventies in het 1e operationele jaar van MM versus 
alle cliënten in het analysebestand. 

Figuur 5: Vier vergelijkingen voor robuuste meting van eerstejaarseffect 

Om de robuustheid van het eerstejaarseffect aan te tonen, doen we vier ver-

gelijkingen (grijze pijlen A tot en met D) van groepen waarbij steeds de ene 

groep een jaar later de interventie krijgt dan de andere groep. In de meet-

groep zijn er in de periode 2011 tot en met 2014 drie opeenvolgende jaren 

interventies afgegeven (drie linker bollen), en voor de laatste twee van deze 

jaren zijn ook interventies afgegeven in de vergelijkingsgroep (twee rechter 

bollen). De vier grijze pijlen geven aan welke groepen met elkaar vergeleken 

zijn om het eerstejaarseffect van MM te berekenen. 

 

 

 

Figuur 6 toont een robuust resultaat voor de eerstejaars kostenbesparing van 

MM aan. Vergelijking A6 is gebruikt voor de berekening van de totale besparing 

van MM in 2013 en 2014. Een deel van de cliënten in vergelijking A had al lange 

tijd een interventie nodig voordat het MM-programma startte en heeft wellicht 

het zwaarste ziekteverloop al voor de vergelijkingsperiode gehad. Voor beoor-

deelde interventies toont vergelijking C een hoger resultaat dan A. Mogelijk se-

lecteert een vergelijking van het derde met het tweede operationele jaar van MM 

een groep van cliënten met een zwaarder ziekteverloop gedurende de vergelij-

kingsperiode. De vergelijking D toont juist een lager resultaat dan A. Een deel van 

het effect van MM vervliegt hier doordat de vergelijkingsgroep geen vergelijkbare 

zorgbehoefte heeft, aangezien de meeste cliënten in het analysebestand gezond 

zijn en geen interventie nodig hebben.  

Voor de uitgevoerde interventies heeft vergelijking A een relatief groot betrouw-

baarheidsinterval, doordat in de beginperiode maar een relatief klein deel van de 

beoordeelde interventies nog werd uitgevoerd in hetzelfde jaar. Wel ligt de ge-

middelde kostenbesparing in vergelijking A mogelijk aan de hoge kant omdat met 

                                                 
6 Hierbij is een zo groot mogelijke analysegroep gebruikt door alleen de selectiecriteria toe te passen op de 

analyseperiode van toepassing voor vergelijking A, namelijk 2011-2013 en dus niet 2014. 
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name aan de start van het MM-programma waarschijnlijk voorrang werd gege-

ven interventies voor patiënten met een hoog risico.  

Figuur 6: Robuuste schatting van kostenbesparing in eerste jaar na uitvoe-

ring van MM-interventie 

Het resultaat voor de vier verschillende analyses (A tot en met D) voor de 

kostenbesparing door MM in het eerste jaar na een interventie (beoordeeld 

links, uitgevoerd rechts) is vergelijkbaar. De foutbalken geven het 95%-be-

trouwbaarheidsinterval aan.  
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Bijlage: Review Wetenschappelijke Raad MM 

BENU heeft de Wetenschappelijke Raad gevraagd de methodiek van de econo-

mische evaluatie van MM te valideren. De Wetenschappelijke Raad MM (WR-MM) 

is een door BENU Nederland BV ingesteld orgaan, ten behoeve van het pro-

gramma Geïntegreerde Farmaceutische Zorg (MM). In dit zorgprogramma bekij-

ken apotheker en huisarts samen of een patiënt optimale en doelmatige farma-

cotherapie gebruikt (therapietrouw en persistentie) en of de farmacotherapeuti-

sche behandeling aan de meest recente richtlijnen en wetenschappelijke inzich-

ten voldoet. 

De WR-MM heeft tot taak: “het vanuit professioneel wetenschappelijke optiek 

periodiek adviseren van de Groepsdirecteur BENU Nederland BV over de inhoud 

van het programma MM, waarin mede opgenomen de toetsing van de inhoud, 

procedures en werkwijzen van het programma MM aan de actuele stand van de 

wetenschap en de praktijk, inclusief vigerende richtlijnen, zoals opgesteld door 

het Nederlands Huisartsen Genootschap, CBO Kwaliteitsinstituut en waar mo-

gelijk door de relevante beroepsverenigingen. De adviezen kunnen alle zaken be-

treffen op het gebied van farmacotherapeutisch wetenschappelijk onderzoek, 

waarover de raad geacht mag worden deskundig te zijn.” 

De WR-MM bestaat momenteel uit de volgende leden: 

• Dr. A.K. (Aukje) Mantel-Teeuwisse (voorzitter WR-MM) 

Aukje Mantel-Teeuwisse is Directeur van de School of Pharmacy en universitair 

hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Tevens is zij Managing Director van het 

WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical Policy and Regulation.  

• Prof. dr. P. (Petra) Denig 

Petra Denig is hoogleraar Kwaliteit van Geneesmiddelengebruik aan het Univer-

sitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).  

• Prof. dr. R.J. (Rob) van Marum 

Rob van Marum is bijzonder hoogleraar Farmacotherapie bij ouderen bij de vak-

groep Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het VUmc/EMGO Am-

sterdam. Hij werkt als geriater en klinisch farmacoloog in het Jeroen Bosch Zie-

kenhuis (JBZ).  

• Prof. dr. M.E. (Mattijs) Numans 

Mattijs Numans is hoogleraar in de Huisartsgeneeskunde en hoofd van de afde-

ling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair 

Medisch Centrum (LUMC). Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar ‘Innovatie en 

Kwaliteit van de Academische Werkplaatsfunctie Huisartsgeneeskunde’ bij de 

afdeling Huisarts‐ en Ouderengeneeskunde van VUmc, Amsterdam. Ook werkt hij 

nog als huisarts in Utrecht.  
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• Prof. dr. P.M.L.A. (Patricia) van den Bemt 

Patricia van den Bemt is bijzonder hoogleraar Medicatieveiligheid bij het Erasmus 

Medisch Centrum te Rotterdam. Zij is ziekenhuisapotheker en klinisch farmaco-

loog in het Erasmus Medisch Centrum. 

 

Advies Wetenschappelijk Raad 

Het oordeel van de Wetenschappelijke Raad over de economische evaluatie van 

MM is te vinden in zie bijlage 1. De WR-MM vindt de methode valide (naar het 

oordeel van farmaco-economisch expert Prof. dr. Maureen Rutten-van Mölken) 

en vindt het wenselijk de resultaten in nog nader te bepalen vorm te publiceren.  

Aangezien de leden van de WR-MM geen specifieke expertise hebben in de ge-

zondheidseconomie, zijn de methode en resultaten tevens gevalideerd door far-

maco-economisch expert Prof. dr. Maureen Rutten-van Mölken. Daartoe zijn de 

stukken, inclusief de resultaten en rapporten van voorgaande fases van het on-

derzoek, beoordeeld door Prof. dr. Maureen Rutten-van Mölken. Zij is hoogleraar 

Economische evaluatie van zorginnovaties voor chronische ziekten bij the Insti-

tute for Medical Technology Assessment/instituut Beleid & Management Ge-

zondheidszorg (iMTA/iBMG) van de Erasmus Universiteit/Erasmus Medisch Cen-

trum in Rotterdam. Ze concludeert dat de economische evaluatie van MM een 

gedegen en zorgvuldig onderbouwde analyse is (zie bijlage 2 voor het volledige 

review, inclusief de reactie van Equalis). 

 

 

Bijlage 1: Oordeel Wetenschappelijke Raad MM 

 

In deze bijlage is de brief gevoegd van de WR-MM met hun oordeel over de eco-

nomische evaluatie van MM. 
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Bijlage 2: Oordeel Prof. dr. Maureen Rutten-van Mölken 

 

Hieronder volgt de review van Maureen Rutten-van Mölken met bij enkele onder-

delen een reactie van Equalis (cursief en blauw gedrukt): 

 

Prof. dr. Maureen Rutten-van Mölken 

• Professor of Economic Evaluations of Innovative Health Care for Chronic Diseases 

• Associate director of the Institute for Medical Technology Assessment (iMTA)  

• Coordinator of the Horizon2020 project SELFIE on integrated care in multimorbidity 

 

Ik heb met veel plezier de economische evaluatie van MM gelezen. Het is een 

gedegen en zorgvuldig onderbouwde analyse. Ik was gevraagd om er kritisch naar 

te kijken en dat heb ik dan ook gedaan. 

  

DID 

De DID methodiek die is gebruikt om de kostenontwikkeling te analyseren is een 

gangbare econometrische methodiek. De OLS regressie, met als afhankelijke va-

riabele de kostenontwikkeling tussen 2011 en 2013 (of tussen 2011 en 2014), is 

geschikt omdat er alleen categorische voorspellende variabelen worden meege-

nomen en geen continue variabelen. In dat laatste geval hadden de scheef-ver-

deelde kosten moeten worden getransformeerd of had een GLM moeten worden 

uitgevoerd. 

 

Afhankelijke variabele 

Ik kon niet goed terug vinden hoe de afhankelijke variabele precies is gedefini-

eerd. Is dit gedefinieerd als de totale kosten in 2013 minus de totale kosten in 

2011, of is dit gedefinieerd als het gemiddelde van de jaarlijkse stijging in totale 

kosten tussen 2011 en 2012 en tussen 2012 en 2013? Er is gecorrigeerd voor ver-

schillen in case-mix tussen de cohorten met behulp van de variabelen die be-

schikbaar waren. Het is me niet helemaal duidelijk waarom niet gecorrigeerd is 

voor SES. SES hangt sterk samen met kosten en VEKTIS beschikt over SES data. 

Reactie Equalis: De afhankelijke variabele is gedefinieerd als de totale kosten in 
2013 minus de totale kosten in 2011, deze definitie hebben we nu opgenomen in 
dit verantwoordingsdocument. SES (sociaal economische status) is niet (op in-
dividueel niveau) beschikbaar waardoor het niet mogelijk was om hiervoor te cor-
rigeren. 
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Vergelijking cohorten 

De meest relevante vergelijking vind ik die tussen de personen die tussen 1-7-

2011 en 30-6-2012 minimaal 1 uitgevoerde MM-interventie hebben gehad (co-

hort 1) en de personen die een jaar later, tussen 1-7-2012 en 30-6-2013 minimaal 

1 uitgevoerde MM-interventie hebben gehad (cohort 2). In deze vergelijking is de 

besparing in het 1e jaar 558 Euro en in het 2e jaar 492 Euro. In het rapport wordt 

relatief veel aandacht besteed aan andere vergelijkingen. Die vond ik minder re-

levant, omdat je bij voorbaat weet dat het effect van MM verdund wordt, óf door-

dat er personen in de vergelijking zitten waarvoor helemaal geen interventie is 

beoordeeld óf doordat er personen in de vergelijking zitten waarvoor de inter-

ventie weliswaar is beoordeeld maar niet is uitgevoerd. Door het langzaam op-

bouwen naar de vergelijkingsgroep die uiteindelijk het meest relevant is, is het 

verdiepingsrapport misschien minder goed toegankelijk dan wanneer meteen de 

meest relevante vergelijking meteen zou zijn gepresenteerd. 

Reactie Equalis: We zijn het volledig eens dat de vergelijking tussen cohort 1 en 
cohort 2 met uitgevoerde interventies het meest interessant is. Het verdiepings-
rapport van de eerdere onderzoeksfasen is stapsgewijs opgebouwd om de pro-
jectgroep mee te nemen in de analysestappen, van brede verkenning van de co-
horten tot specifieke subgroepanalyses. Om vertrouwen te hebben in de uitkom-
sten van de specifieke vergelijking waren globale vergelijkingen en robuustheids-
vergelijkingen noodzakelijk. De managementsamenvatting en dit verantwoor-
dingsdocument richten zich wel direct op de hoofdanalyses, aansluitend bij dit 
advies. 

 

Resterende ongelijkheid tussen cohorten 

Ook bij de meest relevante vergelijking blijven er verschillen tussen de cohorten 

bestaan, o.a. omdat de frequentieverdeling van de MM-interventies in de beide 

groepen niet gelijk is, ook al is voor de selectie van beide cohorten dezelfde set 

van MM-interventies gebruikt. Daarom vroeg ik mij af of het mogelijk zou zijn ge-

weest om propensity score matching (PSM) in combinatie met inverse probability 

weighting (IPW) toe te passen, zodat je statistisch de cohorten nog meer verge-

lijkbaar maakt. De propensity zou dan de kans op het krijgen van minimaal 1 MM-

interventie zijn, die je voorspelt op basis van patiëntkenmerken zoals hun medi-

catiegebruik. Julie kennen deze methode en er zullen vast goede redenen zijn 

waarom dit niet is gedaan. 

Reactie Equalis: We hebben bij de keuze van de methode inderdaad overwogen 
om Prosensity Score Matching of IPW toe te passen om te corrigeren voor ge-
observeerde case-mixverschillen. We hebben hier niet voor gekozen omdat het 
arbeidsintensief is, met name in combinatie met onze difference-in-difference 
methode waarmee we voor ongeobserveerde case-mixverschillen corrigeren. 
Bovendien leidt dit niet noodzakelijk tot een correcter antwoord dan bij casemix-



 

19/22 

correctie met de gekozen methode (regressiemodellen in combinatie met diffe-
rence-in-difference). Daarnaast sluit de gekozen methode beter aan bij de ge-
bruikelijke methodiek van de verzekeraars, waardoor ze konden bijdragen aan de 
ontwikkeling van de methode. De combinatie van zowel PSM als IPW is vernieu-
wend, maar nog ongebruikelijk in de wetenschappelijke literatuur, waardoor de 
eigenschappen van dergelijke schatters nog weinig bekend zijn en mede daarom 
te experimenteel voor deze setting. 

 

Beoordeelde versus uitgevoerde interventies 

Ik zou verwachten dat de kostenbesparing door MM bij de uitgevoerde interven-

ties altijd groter is dan de kostenbesparing bij de beoordeelde interventies. Dat 

is inderdaad het geval als alle interventies worden meegenomen, maar vreemd 

genoeg niet als alleen de 7 interventies die leiden tot besparingen in de 2e lijn 

worden meegenomen. Waarom dat zo is, is me niet duidelijk. Ook de onderbou-

wing van de selectie van deze 7 interventies is wat mager (lijkt volledig gebaseerd 

op expert opinion), maar dat doet niets af aan de gekozen methodiek. 

Reactie Equalis: Het is inderdaad de verwachting dat de gemiddelde besparing 
door MM bij uitgevoerde interventies groter is dan bij beoordeelde interventies. 
Dit omdat een deel van de beoordeelde interventies niet wordt uitgevoerd en 
daardoor het gemiddelde kosteneffect verlaagd. Echter kan een beoordeelde in-
terventie, die niet is uitgevoerd nog altijd kosteneffecten hebben. De interventie 
kan bijvoorbeeld later alsnog worden uitgevoerd of de interventie kan afgekeurd 
zijn doordat de apotheker deze reeds zelfstandig had uitgevoerd (bijvoorbeeld 
als een leereffect van eerdere overeenkomstige interventies die de apotheker 
naar aanleiding van het MM systeem had uitgevoerd). 

In het verdiepende rapport van de eerdere fases beschrijven we analyses op ba-
sis van een subgroep cliënten met een interventie waarvan vrijwel direct een kos-
tenbesparend effect verwacht wordt. Hiervoor zijn door een inhoudelijk expert 
van MM 7 interventies geselecteerd, die allen gerelateerd waren aan het voorko-
men van (maag)bloedingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van 
maagbloedingen door toevoeging van een maagbeschermer bij het gebruik van 
NSAID’s. Doordat dit een zeer selecte groep is met een klein aantal cliënten, is de 
betrouwbaarheid van deze analyse lager dan die van de analyses op cohortni-
veau. Dit is ook de reden dat deze resultaten niet zijn opgenomen in de manage-
mentsamenvatting.  

 

Totale kostenbesparing 

De totale kostenbesparing van 32 miljoen Euro aan zorgkosten is een combinatie 

van 1-jaars en 2-jaars effecten in beide cohorten. Daardoor is het voor mij niet 

helemaal duidelijk welke vraagstelling nu precies beantwoord is. Is het misschien 

duidelijker om te vragen ‘Wat zijn de besparingen in het 1e jaar na implementatie 
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van MM?’ en ‘Wat zijn de besparingen in het 2e jaar?’, en de antwoorden op die 

vragen te vermenigvuldigen met de totale doelgroep, dan te becijferen wat de 

besparingen zijn in het jaar 2013 en in het jaar 2014. 

Reactie Equalis: De hoofdvraag die we hier willen beantwoorden is wat de totale 
besparing van MM is geweest in 2013 en 2014 en wat de te verwachten jaarlijkse 
besparingen zijn. De methodiek die u beschrijft is inderdaad de methodiek die we 
hebben gebruikt om dit te berekenen. Op basis van dit advies hebben we de 
derde alinea van de managementsamenvatting omtrent deze vraagstelling aan-
gescherpt. 

 

Discussie 

In de discussie zou ik niet alleen benadrukken dat besparingen in de 2e lijn moei-

lijk te verzilveren zijn. Ik zou wat nadrukkelijker aangeven dat de potentie van MM 

nog groter is als de beoordeelde interventies vaker tot uitgevoerde interventies 

zouden leiden. Ik heb begrepen dat de grote bottleneck zit in het niet bespreken 

van de aanbevolen interventies met de arts. 

Reactie Equalis: We nemen  op in de discussie van de managementsamenvatting 
dat de potentie van MM groter is als de beoordeelde interventies vaker tot uit-
gevoerde interventies zouden leiden. 

Concluderend vond ik dit een heel interessante analyse en wil ik de onderzoekers 

complimenteren met hun rapportage. 
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