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Voorwoord 

 

RAND Europe heeft in opdracht van de Commissie Beleidsonderzoek Genees- en Hulpmiddelen 

(BOGH) van het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) een methode ontwikkeld om onderzoek 

naar combinaties van geneesmiddelen te prioriteren.  Vervolgens is de ontwikkelde methode 

toegepast op het ziektebeeld reumatoïde artritis; enerzijds om na te gaan of de methode 

daadwerkelijk geschikt is om klinisch onderzoek te prioriteren en anderzijds om de prioriteiten 

voor onderzoek ten aanzien van reumatoïde artritis in kaart te brengen.  De resultaten van het 

onderzoek kunnen de basis vormen voor beleidsmatige beslissingen van het CVZ.  

 

In dit rapport wordt achtereenvolgens ingegaan op de achtergrond van het onderzoek, de methode 

die is ontwikkeld om toekomstig onderzoek naar combinatietherapie voor reumatoïde artritis te 

prioriteren, de resultaten van toepassing van de methode en enkele aanbevelingen ten aanzien van 

de toepassing van deze methode in toekomstig onderzoek.  In het kader van het onderhavige 

project is, naast dit rapport, ook een rapport gepubliceerd waarin een overzicht wordt gegeven 

van de meeste recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van combinatietherapie bij 

reumatoïde artritis [Van Beusekom, I., et al., Systematic Review of Combination DMARD 

Therapy in Rheumatoid Arthritis, RAND Europe, Leiden, RE-2000.14, 2000].  Dit 

literatuuroverzicht is opgenomen in bijlage B van het onderhavige rapport. 
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Lijst met gebruikte afkortingen 
 

AUR =  Aurothyoglucose (intramusculair goud) 

AZA =  Azathioprine 

Commissie BOGH =  Commissie Beleidsonderzoek Genees- en Hulpmiddelen  

CSA =   Cyclosporine-A 

CVZ =  College Voor Zorgverzekeringen 

DMARD =  Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug 

GDR =  Group Decision Room  

HCQ =  Hydroxychloroquine 

Leflu =  Leflunomide 

MTX = Methotrexaat 

NSAID =  Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug 

O'Dell =  Combinatie van methotrexaat, sulfasalazine en hydroxychloroquine 

Pred =  Prednison 

RA = Reumatoïde artritis 

RAM =  RAND/UCLA Appropriateness Method 

SSA =  Sulfasalazine 

TNF =  Tumor Necrosis Factor 

Tugwell = Combinatie van methotrexaat en cyclosporine-A 

UCLA =  University of California, Los Angeles 
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English summary 
 
RAND Europe was requested by the Committee on Policy Research concerning Drugs and 

Medical Aids (Commissie Beleidsonderzoek Genees- en Hulpmiddelen--BOGH) of the Dutch 

Health Care Insurance Board (College voor Zorgverzekeringen--CVZ) to develop a method to 

prioritize the need for research on pharmaceutical combinations.  The pilot study for the method 

was to examine combination disease-modifying anti-rheumatic drug (DMARD) treatment for 

rheumatoid arthritis (RA).  If successful, the method could be employed by the BOGH to advise 

the Ministry of Health, Welfare and Sport about priorities for investigating combination drug 

treatments of other diseases.  

In response, RAND Europe adapted a validated tool for assessing medical effectiveness, the 

RAND/UCLA Appropriateness Method to identify promising combination DMARD treatments 

for rheumatoid arthritis (RA) whose value is not believed to be well-established by scientific 

evidence.  In this summary, we will briefly describe RA and then present the methods, the results, 

and the conclusions of the study. 

Rheumatoid arthritis. 

RA is a systemic auto-immune disease of unknown etiology, which has a population prevalence 

of about one percent in the Netherlands.  This disease is associated with substantial morbidity 

primarily as the result of pain and functional disability.  Given that the disease is at present not 

curable, treatment efforts are aimed at retarding the progression of the disease, reducing pain and 

improving function.  Pharmaceutical treatment is an important component of the treatment of RA.  

Drugs used to treat RA include DMARDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and 

other analgesics.  This study focuses on combinations of DMARDs in the treatment of RA.  

DMARDs have been demonstrated to reduce pain, improve functional status and retard 

radiographic progression.  However, they are also associated with toxicities to varying degrees.  

Hence, there is a tradeoff between the efficacy and toxicity of these agents. Managing this 

tradeoff requires careful monitoring of patients and considerable tailoring of drug regimens. As 

the effect of one DMARD is often insufficient, rheumatologists have increasingly been utilizing 

combinations of DMARDs.  Although there are sound scientific rationales for considering 

various combinations of DMARDs, only limited numbers of clinical trails to assess the efficacy 

and toxicity of specific combinations have been performed.   Most DMARDs have been tested 

singly in randomized controlled trials, but much less frequently in combination.  
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Method. 

The RAND/UCLA Appropriateness Method (RAM) to determine appropriate care involves 

the following steps.3  When a topic has been selected, the first step of a study using the RAM 

is to perform a detailed literature review to synthesize the latest available scientific evidence 

on the procedure to be rated.  At the same time, a list of indications is produced in the form of 

a matrix which categorizes patients who might present for the procedure in question in terms 

of their symptoms, past medical history and the results of relevant diagnostic tests.   

 

The literature review and the list of indications are sent to the members of an expert panel.  

These panel members individually rate the appropriateness of using the procedures for each 

indication on a nine-point scale, ranging from extremely inappropriate (=1) to extremely 

appropriate (=9) for the patient described in the indication. “Appropriate” is defined as the 

benefits of treatment outweighing the risks for the "typical patient with specific characteristics 

receiving care delivered by the typical surgeon in the typical hospital;" economic costs are 

explicitly excluded from this assessment.  In the present study, the panel members assessed 

the appropriateness of combinations of DMARDs as compared to the efficacy of the best 

possible DMARD monotherapy for the patient.  As a second rating for each indication, the 

panel members rated the level of evidence upon which they based their appropriateness 

judgment on a four-point scale, as follows:  

• A = randomized clinical trial or other strong evidence 
• B = weaker scientific evidence 
• C = consensus conference or promulgated guidelines 
• D = personal experience of the rater or colleagues 

The RAM defines disagreement among the raters on appropriateness if at least one-third of 

the panel members rate the treatment in the range 1-3, while at least one-third of the others 

rate the treatment in the range 7-9.  Considering the level of evidence, there was disagreement 

if at least one-third of the panel indicated A-level evidence, while at least one-third indicated 

D-level evidence.  “Agreement” means that there is no disagreement according to the 

definition stated above. 

 

Panelists make a first round of ratings at home, after which they meet for one day under the 

leadership of a moderator.  During this meeting, the panelists discuss their previous ratings, 

focusing on areas of disagreement, and are given the opportunity to modify original list of 

indications and/or definitions.  After discussing each chapter of the list of indications, they re-

                                                      
3 Fitch, K., S.J. Bernstein, M.D. Aguilar, B. Burnand, J.R. LaCalle, P. Lázaro, M. van het Loo, J. 
McDonnell, J.P. Vader, and J.P. Kahan, The RAND/UCLA Appropriateness Method User’s Manual,  
Santa Monica: RAND, MR-1269, 2001. 
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rate each indication individually.  The two-round process is focused on detecting consensus 

among the panel members.  No attempt is made to force the panel to consensus.   

 

In examining the potential use of the procedure for these indications, the method can 

determine situations when the procedure is appropriate (that is, the benefits outweigh the 

risks), inappropriate (that is, the risks outweigh the benefits) or uncertain (that is, the 

benefit/risk ratio is unclear or the risks and benefits are equally large).  Benefits and harms are 

defined in terms of the patient's physical, functional, and subjective well-being; costs are 

explicitly not included at this stage of the determination of quality. 

 

Literature review.  The RAM begins with a literature review.  This was performed as the first 

step of the project and has been separately published.4  The literature review systematically 

reviewed all articles on randomized clinical trials studying DMARD combination therapy in the 

treatment of RA.  The review focused on articles published between 1995 and 2000.  A total of 28 

articles describing 22 different combinations of DMARDs was included in the literature review.  

The characteristics of these articles were described in detail, in order to give the panel members 

background information. 

Indications matrix.  Based upon the literature review and the expertise of the rheumatologists 

working on the project, an 2x3x8 indications matrix was developed for the first round of ratings: 

• Age: young vs. old 
• Disease severity: mild erosive, severe non-erosive, severe erosive5 
• Treatment history: eight possibilities (roughly increasing intensity of previous treatment) 

1. new patient 
2. unsuccessful treatment with methotrexate alone 
3. unsuccessful treatment with first DMARD (not methotrexate) 
4. unsuccessful treatment with more than one single DMARD (including methotrexate) 
5. unsuccessful treatment with more than one single DMARD (not including 

methotrexate) 
6. unsuccessful treatment with all available non-biological single DMARDs 
7. unsuccessful treatment with all available non-biological single DMARDs and the 

"O'Dell" combination (methotrexate, sulphasalazine and hydroxychloroquine) 
8. unsuccessful treatment with all non-biological single DMARDs, the O'Dell 

combination and the "Tugwell" combination (methotrexate and sulphasalazine) 

 

                                                      
4 Van Beusekom, I., C. MacLean, C.F. Allaart, and F.C. Breedveld, Systematic Review of Combination 
DMARD Therapy in Rheumatoid Arthritis, Leiden: RAND Europe, RE-2000.14, 2000]. 
 
5 Patients with mild non erosive disease were not taken into consideration, because these patients 
generally do not get DMARDs.  Treatment with DMARDs would be too aggressive. 
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The resulting 48 individual combinations were evaluated for each of 12 possible treatment 

combinations:  

(a) Methotrexate (MTX) + Leflunomide (Leflu) 
(b) MTX +cyclosporine (CSA) 
(c) MTX + anti-tumor necrosis factor (anti-TNF) 
(d) MTX + hydroxychloroquine (HCQ) 
(e) MTX + sulphasalazine (SSA) + HCQ 
(f) Leflu + CSA 
(g) Leflu + anti-TNF 
(h) Leflu + SSA 
(i) Leflu + SSA + HCQ 
(j) Leflu + SSA + Pred 
(k) SSA + CSA 
(l) SSA + HCQ 

 

Panel composition.  The final panel was composed of 12 physicians, including 10 

rheumatologists, one immunologist, and one pediatrician; both of the latter were specialized 

in treating patients with RA.  They were recruited on the basis of recommendations from the 

Dutch Society of Rheumatology and the rheumatologists participating in the project team.  

The twelve panel members came from both academic and peripheral hospitals distributed 

throughout the Netherlands.  Although an effort was made to provide gender diversity, 11 of 

the panelists were men and only one was a woman.  

First round ratings.  For the first round ratings, the panelists were sent the literature review and 

ratings forms (for the appropriateness and evidentiary basis of appropriateness) in both paper and 

electronic (floppy disk) form.  Ten panelists used the electronic version and two the paper version 

of the form.  These were tabulated for use in the second round; potential areas of disagreement 

were identified for discussion. 

Panel meeting.  The panel convened for a one-day meeting at Delft University of Technology.  

Panelists were each supplied with a computer showing their original ratings and summaries of the 

group results.  A central large screen displayed common information.  In this meeting, they first 

discussed and revised the indications list.  As a result of this discussion, the distinction between 

young and old patients was dropped as not germane to the appropriateness of treatment 

combinations and the distinction among three severity categories was collapsed into two: mild 

and severe.  Whether a patient has mild or severe disease is a subjective measure that was not 

further defined.  The patient history variable was unchanged.  Thus, the number of patient 

identifications was reduced from 48 (2 x 3 x 8) to 16 (2 x 8).  In addition to the 12 treatment 

combinations in the first round, the panelists added five more, namely: 
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(m) MTX + SSA + prednisone (Pred) 
(n) Auranofin (Aur) + Anti-TNF 
(o) Aur + MTX 
(p) SSA + Anti-TNF 
(q) Best possible DMARD + Pred 

Therefore, in the second round of ratings there were 17 combination treatments for each of 16 

patient identifications, or a total of 272 indications rated for both appropriateness and the 

evidentiary basis of appropriateness. 

After determining the indications matrix, the panel discussed and re-rated each patient 

identification on both appropriateness and their evidentiary basis for the appropriateness rating.  

These second round ratings were immediately tabulated and presented on the central screen for 

discussion.  Finally, the panelists filled out a form assessing the degree of their satisfaction with 

the process and their confidence in the validity of the results. 

Prioritizing future research:  Each of the DMARD combinations for each of the patient 

indications was assigned one of 4 possible priority ratings for future research based on both 

the appropriateness rating and the evidence rating (Table 1).  The possible priority ratings for 

future research were as follows:  

 
High priority for future research:  This means that (A) the panel members were enthusiastic 

(score 8-9) about a combination, but there is no hard evidence to support this, or (B) the panel 

members disagreed about both appropriateness and evidence, or (C) the panel members were 

optimistic (score 6-7) about the appropriateness of a combination, but they disagreed about 

the level of evidence.   

Medium priority for future research: This means that (A) the panel members were enthusiastic 

(score 8-9) about a combination, but there is already some B-level evidence to support this 

judgement, or (B) the panel members were optimistic (score 6-7) about the appropriateness of 

a combination, but there is no hard evidence to support this. 

 
Low priority for future research:  Indications have a low priority for research if the panel 

members are pessimistic (score 4-5) about a combination and there is no hard evidence.  

Not a priority for future research:  A combination does not have any priority for further 

research if (A) hard evidence (A-level) already exists or (B) the panel members are negative 

(score 1-3) about the appropriateness of the combination for a certain patient. 
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Table 1. Matrix to prioritize future research 

 Appropriateness rating 

Evidence 
Level6 

1 – 3 
(Inappropriate) 

4 – 5 
(Pessimistic) 

6 – 7 
(Optimistic) 

8 – 9 
(Enthusiastic) 

Disagreement about 
appropriateness 

A Not a priority.  Hard 
evidence already exists. 

Not a priority.  Hard 
evidence already exists. 

Not a priority.  Hard 
evidence already exists. 

Not a priority.  Hard 
evidence already exists.  

Not applicable7 

B Not a priority.  There is 
consensus that this 
combination generates 
more harms then benefits. 

Low priority.  
Likelihood that new 
studies support this 
combination is not high. 

Medium priority 
(rank=9). Evidence 
suggests enough 
uncertainty to merit 
further thought. 

Medium priority 
(rank=6).  While evidence 
is not definitive, the 
combination has 
demonstrated merit. 

Not applicable 

C Not a priority.  Lack of 
support to investigate this 
combination. 

Low priority.  There is 
consensual support not 
to investigate this 
combination. 

Medium priority 
(rank=8).  There is a 
consensus that this 
combination might be 
worth studying.   

High priority (rank=1). 
Evidence needed to support 
or refute consensual 
enthusiasm. 

Not applicable 

D Not a priority.  Lack of 
support to investigate this 
combination. 

Low priority.  This 
combination has few if 
any advocates. 

Medium priority 
(rank=7). Even though 
there is no evidence, this 
combination has 
advocates. 

High priority  (rank=2).  
Enthusiasm needs to be 
tested with evidence. 

Not applicable 

Disagree-
ment about 

evidence 

Not a priority.  Lack of 
support to investigate this 
combination. 

Low priority.  
Although based on 
different beliefs about 
the evidence, nobody 
advocates this 
combination 

High priority  (rank=5).  
Optimism for different 
reasons needs a common 
evidentiary basis 

High priority  (rank=3).  
Enthusiasm for different 
reasons needs a common 
evidentiary basis. 

High priority (rank=4).  
With no agreement at all, 
this is a hot topic needing 
investigation. 

                                                      
6 A = randomized clinical trial or other strong evidence; B = weaker scientific evidence; C = consensus conference or promulgated guidelines; D = personal experience of the rater or colleagues 
7 If there is no agreement on the appropriateness of a combination, it is not useful to study whether there is agreement on the level of evidence. For this reason, we assume that there is no 
agreement on the level of evidence either. 



  

Results.  

First round results.  The first round ratings were used to familiarize the panel with the 

method and indications, and to provide the research team with an idea of where discussion 

was required.  In this round disagreement about appropriateness was infrequent (40 of the 576 

indications, or 6.9 percent), while disagreement about the evidentiary basis of appropriateness 

was half again as frequent (66 indications, or 11.5 percent).  Most of the disagreement about 

the evidentiary basis of appropriateness pertained to the two treatment combinations Leflu + 

SSA and MTX + CSA.  Most often, there was agreement that a combination was not likely to 

be of value, although there was no evidence to support that agreement. 

General second round results.  A full presentation of the second round results can be found 

in Annex (“Bijlage”) B.  Overall, any disagreement virtually disappeared; only for two of 272 

indications did the panel disagree about appropriateness and was there no disagreement on the 

evidentiary basis of appropriateness.  Panel members were overall not particularly 

encouraging about combination treatments: out of 272 indications, 9 were given an 

appropriateness score of 8 or 9 and an additional 41 were given an appropriateness score of 6 

or 7.  For the remaining 222 indications, the combination was not considered better than the 

best possible monotherapy.  These opinions were by and large based upon personal and peer 

opinion (evidentiary rating=D) (161 indications).  For only 14 of the 272 indications did the 

panel base its judgment on strong evidence (A-level), with another 70 indications based upon 

weak clinical evidence (B-level).  It is worth noting that the panel opinions about the evidence 

corresponded closely with the evidence itself—for most of the indications, there are no 

scientific studies, and the panel judgements based on evidence were for indications where 

evidence actually exists. 

Of the 17 combination treatments, three were rated in the “appropriate” range: MTX + anti-

TNF (average rating over patient identification categories = 7.3), Best DMARD + Pred 

(average = 5.7) and MTX + SSA + Pred (average = 5.6).  All other averages were below the 

5.0 rating. 

Panelist satisfaction ratings.  Panelist satisfaction ratings and trust in the validity of the 

process are presented in detail in Annex (“Bijlage”) C. The panelists found the literature 

review informative (average 3.8 on a 1-5 scale), the instructions for the ratings form (average 

4.1) and computer instructions (average 4.8) were very clear.  First round ratings took on 

average three hours to complete.  Panelists were satisfied with the panel chair (average 4.5) 

and found the discussions informative (average 4.5) and said that they were influenced by 

what they heard (average 4.2).  The use of computer support during the paneldiscussions was 

found to be of value (average 4.2).  Finally, the panelists were generally pleased by the entire 
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process (average 4.3), believed their own scores were generally valid (average 3.8), had 

(perhaps surprisingly) slightly more faith in the group scores (average 4.0), and believed that 

the method was a good way to prioritize clinical research (average 3.8).  

Priorities for research.  The matrix presented above was used to prioritize indications for 

research.  Only two indications were in the high priority category.  These were MTX + SSA + 

Pred for new RA patients with mild disease and MTX + CSA for patients with severe RA 

who had been tried unsuccessfully on all non-biological monotherapies.  For each of these 

indications, there was disagreement on both appropriateness and level of evidence.  

A further 33 indications were in the medium priority.  The ranked indications were all for 

patients for whom combination therapies had not yet been attempted.  The following 

combinations were considered medium priority for different types of patients: 

- MTX + SSA + Pred (8 indications) 
- Best DMARD + Pred (9 indications) 
- MTX + Leflu (1 indication) 
- MTX + CSA (2 indications) 
- MTX + anti-TNF (6 indications) 
- MTX + HCQ (3 indications) 
- MTX + SSA + HCQ (4 indications) 
 

102 indications were considered low priority for further research, while another 133 deserved 

no priority at all. 
 

Findings, recommendations and conclusion. 

Main findings.  The central question of the project was whether a method might lead to a fast 

and efficient selection of potentially effective combinations of medications for which clinical 

research is needed.  The answer to this question is generally affirmative.  The pilot study 

indicated that the RAM, as revised for this study, can serve this purpose.  The results of the 

pilot study were logical and understandable, the method was well-received by the participants, 

and the method proved to be an efficient way of prioritizing research - especially with 

adequate preliminary interactions with the major stakeholder groups and the use of electronic 

data processing. 

The second question of the project was substantive - what are the research priorities for the 

treatment of RA by combinations of medications?  In this study, we were more successful in 

eliminating possible combinations for research because they had no advocates than in 

identifying high priority items needing more research.  In part, this might be because of the 

inherent conservative influence of evidence-based medicine, such that experts are not likely to 

be enthusiastic about a treatment unless there is solid evidence to support it.  The indications 

that did get high or medium priority are listed in the paragraph “priorities for research”. 
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The list of priorities derived from the method presented here requires further filtering on the 

basis of practical considerations in deciding which combinations to study.  First of all, it is 

important to find out whether any of the combinations are currently being studied; in this case 

the need for research is already being fulfilled.  Secondly, one should find out how large the 

patient populations are.  Clinical trials are expensive. Besides, they cannot be conducted in a 

methodologically sound manner if the population is too small.  Third, the availability of the 

medication in medical practice is important.  If a medication is studied and found appropriate, 

but it cannot be prescribed, the study has been of no avail.  Fourth, the design of a trial could 

combine priorities, for example by comparing MTX + SSA + Pred to MTX + Pred and SSA + 

Pred.  This way, both MTX + SSA + Pred and two combinations of the type of ‘best DMARD 

+ Pred’ are included.  Finally, dissensus between the panelists might indicate a discussion in 

the field that might impede the design of a clinical trial.  For example, some panel members 

considered MTX + SSA + Pred appropriate for patients with mild new RA, while others 

consider the combination too aggressive for those patients.  Such discussions should be 

considered when designing the trial. 

Possible use of the RAM for the development of guidelines.  Although this study aimed at 

listing priorities for further research, the study also generated information about which 

combinations are clearly appropriate or clearly inappropriate.  Therefore, the data could be 

used to develop guidelines for the treatment of RA, which currently do not exist in the 

Netherlands. 

Recommendations.  For successful application of the RAM to prioritize clinical research, the 

following considerations should be taken into account.  First, the definitions of terms must be 

clear and explicit so that there is confidence that the panelists are rating the same things.  The 

discussion before the second round ratings is essential to make sure that this clarity is present. 

Second, the study must be conducted by an independent entity that itself does not conduct 

clinical research in the indicated field.  Otherwise, researcher self-interest (or, perhaps, 

confidence in the rightness of one's own beliefs) might bias the results.  That having been 

said, medical experts familiar with the state-of-the-art regarding the disease and its treatments 

are essential members of the research team.  However, to prevent bias, these research team 

members should not be eligible to rate indications—only to ensure that the right questions are 

being asked.  Support of the relevant medical specialty societies in advance of the conduct of 

the study is essential to help promote acceptance of its findings. 

Third, although cost-containment of research is desirable, a full literature review must be 

available to all panelists.  If there is no recent review available "off the shelf," one must be 

conducted.  Moreover, the literature review must be used as the basis for the construction of 

the indications matrix, and "off the shelf" reviews may not be oriented towards this objective.  
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Fourth, before beginning the first round of ratings, it might be worthwhile to contact all the 

panelists via telephone (or, if convenient, to assemble them for a short meeting) to attempt to 

get preliminary closure on the indications list and on the items that will be rated for 

appropriateness and evidentiary basis.  This can be efficient in the sense of reducing the time 

for discussion during the panel meeting, and will decrease the extent of disagreement in the 

first round ratings. 

Fifth, the use of a user-friendly electronic form for ratings proved highly successful and 

should become standard practice as soon as possible.  Almost all physicians have personal 

computers and are willing to use them, provided that the computer program is accompanied 

by very clear instructions and its use is easy and intuitive.  The use of electronic data entry in 

turn better insures completeness of the data, increases the reliability of the data and facilitates 

analysis. 

Sixth, the use of a group decision room or other facility linking computerized data processing 

by the panelists is also an advance that should be promoted vigorously.  Data entry is easier 

and the capability of "instant analysis" to feed back the panelists' results appears to have given 

them more faith in the validity of the process. 

Finally, dissemination of the results of such exercises, perhaps through a website showing the 

results of the panel, can lead to both consensus for research priorities and improvement in 

medical practice. 

Conclusion.  This pilot study suggests that the RAM, as modified to take the evidentiary 

basis of the ratings into account, has good scientific basis for prioritization of clinical 

research.  The advantages of the RAM in this area are similar to the advantages for 

determining the appropriateness of treatment - the method is transparent, is a combination of 

scientific evidence and clinical expertise, is based upon sound social scientific principles, and 

helps minimize the individual biases that are inevitable in prioritizing exercises. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1  Achtergrond van het onderzoek 

 

Het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft een commissie ingesteld die zich bezighoudt 

met de uitvoering van het programma Beleidsonderzoek Genees- en Hulpmiddelen (BOGH).  De 

commissie BOGH heeft tot taak beleidsmatige problemen ten aanzien van geneesmiddelen te 

vertalen in onderzoeksvragen.  Vervolgens wordt onderzoek uitgezet volgens een door de 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geaccordeerd jaarplan.  Het antwoord op de 

onderzoeksvragen vormt de basis voor beleidsmatige beslissingen.  

 

In het jaarplan 1999 stond het onderwerp 'evaluatie/selectie combinatietherapieën' op de agenda, 

met als doel het bevorderen van een doelmatige inzet van het toenemende aantal (dure) 

combinaties van geneesmiddelen die worden voorgeschreven bij verschillende ziektebeelden, 

zoals astma, kwaadaardige aandoeningen en reumatoïde artritis.  Om doelmatigheid te 

bevorderen, wordt ernaar gestreefd combinatietherapieën die weinig effectief zijn zo snel 

mogelijk te elimineren en wordt het voorschrijven van effectieve therapieën gestimuleerd.  

 

De Commissie BOGH heeft RAND Europe gevraagd een methode te ontwikkelen om op een 

efficiënte manier te komen tot selectie van een beperkt aantal potentieel effectieve combinaties 

van geneesmiddelen waarvoor verder klinisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht.  RAND 

Europe is gevraagd deze methode als proefproject toe te passen op combinatietherapie bij 

reumatoïde artritis, omdat in de huidige medische praktijk bij dit ziektebeeld regelmatig 

combinaties van geneesmiddelen worden voorgeschreven.  

 

RAND Europe heeft vervolgens de RAND/UCLA Appropriateness Method (RAM)8 toegepast en 

verfijnd om te komen tot prioritering van toekomstig onderzoek naar combinatietherapie bij 

reumatoïde artritis (RA).  De verfijning bestond eruit dat niet alleen werd gekeken naar de 

passendheid van medische zorg, maar ook naar het wetenschappelijk bewijs dat daarvoor bestaat.  

De RAM bood aanvankelijk niet de mogelijkheid te komen tot prioritering van klinisch 

onderzoek.  Aanpassing van de methode maakte het echter mogelijk inzicht te bieden in die 

combinaties van geneesmiddelen voor reumatoïde artritis die volgens een panel van reumatologen 

passend zijn voor de behandeling van patiënten met RA, maar waarvoor (nog) geen 

                                                      
8 Fitch, K., S.J. Bernstein, M.D. Aguilar, B. Burnand, J.R. LaCalle, P. Lázaro, M. van het Loo, J. 
McDonnell, J.P. Vader, and J.P. Kahan, The RAND/UCLA Appropriateness Method User’s Manual,  Santa 
Monica: RAND, MR-1269, 2001. 
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wetenschappelijk bewijs bestaat. Er wordt aanbevolen op korte termijn klinisch onderzoek uit te 

zetten naar deze combinaties van geneesmiddelen. 

1.2 Reumatoïde artritis 

 

RA is een auto-immuunziekte die wordt gekenmerkt door chronische ontstekingen aan de 

gewrichten en die bij een aanzienlijk aantal patiënten leidt tot destructie van de gewrichten.  RA 

is een vorm van reuma die relatief vaak voorkomt; de prevalentie van RA is ongeveer 1%.  Tot op 

heden is niet bekend wat de precieze oorzaak van RA is en ook is niet duidelijk wat de beste 

behandeling voor RA is.  Vooralsnog is geen behandeling bekend waarmee RA volledig kan 

worden genezen; de huidige behandelingen zijn er vooral op gericht om progressieve 

gewrichtsschade te voorkomen en ervoor te zorgen dat de patiënt zo weinig mogelijk in zijn of 

haar functioneren wordt beperkt.  

 

Medicijnen vormen de belangrijkste component in de behandeling van RA.  Er zijn verschillende 

soorten medicijnen tegen RA, zoals 'gewone' pijnstillers, ontstekingsremmende pijnstillers (Non-

Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)) en langwerkende ontstekingsremmers (Disease 

Modifying Anti-Rheumatic Drugs (DMARDs)).  De eerste groep medicijnen heeft tot doel op 

korte termijn de pijn te verminderen.  NSAIDs hebben tot doel de zwelling van de gewrichten te 

verminderen, maar hebben geen invloed op het beloop van RA. DMARDs hebben tot doel op 

lange termijn de activiteit van de ziekte te verminderen en zo de schade aan de gewrichten in te 

perken.  Gewrichtsschade treedt bij een aanzienlijk deel van de patiënten reeds vroeg in het 

beloop van RA op.  Het is daarom belangrijk om vroeg met een DMARD te starten en de ziekte-

activiteit zo goed mogelijk te onderdrukken.  Ook wanneer een patiënt vroeg en continu met één 

DMARD wordt behandeld is remissie echter zeldzaam en is de gewrichtsschade toch vaak 

progressief.  Dientengevolge worden steeds vaker combinaties van DMARDs voorgeschreven in 

de veronderstelling dat het combineren van DMARDS met een verschillende werkzaamheid een 

additief effect heeft. Voor een aantal combinaties van DMARDs is bekend dat dit additieve effect 

optreedt, voor andere combinaties bestaat daar nog onduidelijkheid over.   

 

Het is om verschillende redenen zinvol onderzoek te doen naar de werkzaamheid en 

doelmatigheid van combinatietherapieën in het algemeen en combinatietherapieën voor de 

behandeling van RA in het bijzonder:  

1) Er zijn de laatste tijd veel nieuwe dure therapieën, onder andere voor RA, op de markt 

gekomen die worden ingezet in plaats van of in combinatie met bestaande therapieën.  Ook in 

de nabije toekomst komen enkele nieuwe therapieën op de markt die waarschijnlijk meteen in 

combinatie met een ander geneesmiddel zullen worden toegediend; 
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2) Door de vele beschikbare antireumatica bestaat een groot arsenaal aan mogelijke combinaties 

van geneesmiddelen.  Het gevaar bestaat dat combinaties worden gebruikt zonder dat er een 

substantiële wetenschappelijke onderbouwing van de behandeling is; 

3) De effectiviteit van combinatietherapieën wordt door de industrie meestal niet onderzocht. 

Vaak wordt alleen dat onderzoek gedaan dat voor de registratie van een individueel 

geneesmiddel noodzakelijk is;   

4) De hoeveelheid geld die beschikbaar is voor onderzoek naar de doelmatigheid en effectiviteit 

van combinatietherapieën is beperkt.  Doordat de hoeveelheid mogelijke combinaties zeer 

groot is, is een kritische selectie van combinaties waarvoor verder onderzoek nodig is 

noodzakelijk. 

1.3 Vraagstelling 

 

Binnen ons onderzoek naar combinatietherapie stonden de volgende twee vragen centraal:  

1) Wat is een geschikte methode om te komen tot een snelle en efficiënte selectie van 

combinaties van geneesmiddelen waarvoor verder klinisch onderzoek noodzakelijk is 

teneinde de effectiviteit van een specifieke combinatietherapie aan te tonen? 

2) Wat zijn de prioriteiten voor klinisch onderzoek naar combinaties van geneesmiddelen voor 

reumatoïde artritis?  Deze vraag kan worden onderverdeeld in een aantal deelvragen: 

- Welke verschillende combinaties van geneesmiddelen van DMARDs worden momenteel 

of zullen in de nabije toekomst worden ingezet voor de behandeling van RA? 

- Wat is er uit wetenschappelijk onderzoek bekend over deze combinaties van DMARDs? 

- Wat zijn de ervaringen met deze combinaties van DMARDs in de medische praktijk? 

Op basis van het antwoord op deze deelvragen kan worden gekomen tot een prioritering van 

verder klinisch onderzoek naar combinatietherapie bij reumatoïde artritis.  

1.4 Opzet van het rapport  

 

Dit rapport begint in hoofdstuk 2 met een beschrijving van de methode die is ontwikkeld en van 

de manier waarop die in dit onderzoek is toegepast.  In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe het 

panelproces verliep en welke resultaten het panelproces heeft opgeleverd.  In hoofdstuk 4 worden 

de resultaten uit hoofdstuk 3 nader geanalyseerd en wordt tot prioritering van de onderzochte 

combinaties overgegaan.  In hoofdstuk 5 wordt de bruikbaarheid van de RAM voor prioritering 

van klinisch onderzoek besproken en worden aanbevelingen voor toekomstige toepassing van 

deze methode gedaan.   
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Hoofdstuk 2:  De methode 
 

2.1 Inleiding 

 

De RAND/UCLA Appropriateness Method (RAM) is een methode om de passendheid van 

medische zorg te bepalen.  Met passendheid wordt bedoeld dat de baten van een behandeling voor 

de patiënt groter zijn dan de risico’s ervan.  Daarbij worden de baten en kosten normaal 

gesproken vergeleken met een situatie waarin de patiënt geen behandeling krijgt.  De kosten en 

baten worden uitsluitend in medische termen beoordeeld.  Er wordt dus slechts gekeken wat de 

meest passende behandeling voor een specifieke patiënt is, zonder dat rekening wordt gehouden 

met bijvoorbeeld de kosten van de behandeling of de beschikbaarheid daarvan.   

 

Oorspronkelijk is de RAM ontwikkeld om na te gaan in hoeverre een specifieke behandeling wel 

wordt gegeven, terwijl dit niet nodig is (overuse), of in hoeverre een behandeling niet wordt 

gegeven, terwijl dat wel nodig is (underuse).  Er wordt dus retrospectief, dat wil zeggen achteraf,  

beoordeeld of patiënten passende medische zorg hebben ontvangen.  Tegenwoordig wordt de 

methode ook steeds vaker prospectief gebruikt, waarbij de resultaten van een RAM-studie 

bijvoorbeeld de basis vormen voor een medische richtlijn.  Ook kan de RAM worden gebruikt om 

toekomstig klinisch onderzoek te prioriteren.  In het onderhavige onderzoek wordt de RAM 

gebruikt voor het prioriteren van klinisch onderzoek.  De RAM zoals toegepast in dit onderzoek 

biedt namelijk enerzijds inzicht in de passendheid van specifieke combinaties van 

geneesmiddelen voor patiënten met RA en leidt anderzijds tot prioritering van verder klinisch 

onderzoek naar combinaties van DMARDs.   

 

De RAM verloopt volgens een aantal vaste stappen die hieronder kort worden beschreven.  In de 

volgende paragrafen wordt in meer detail op de afzonderlijke stappen ingegaan: 

a) De eerste stap binnen de RAM is het doen van een systematisch literatuuronderzoek waarin 

de relevante, recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van het te onderzoeken  

ziektebeeld worden samengevat.   

b) Tegelijkertijd wordt een indicatiematrix ontwikkeld, die op de ene as patiënten en op de 

andere as behandelingen beschrijft.  De patiënten worden beschreven aan de hand van 

kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, behandelgeschiedenis en de resultaten van diagnostisch 

onderzoek, die een belangrijke rol spelen bij het nemen van een behandelbeslissing.  

c) Vervolgens wordt een deskundigenpanel, bestaande uit experts op het te onderzoeken gebied, 

samengesteld.  Bij de samenstelling wordt ernaar gestreefd artsen uit verschillende betrokken 



 

 6 

specialismen en uit verschillende typen ziekenhuizen (academisch en perifeer) uit te nodigen. 

Bovendien wordt gestreefd naar geografische spreiding en vertegenwoordiging van zowel 

mannen als vrouwen. Een diverse samenstelling van het panel is belangrijk om ervoor te 

zorgen dat verschillende perspectieven op en ervaringen met de behandeling van RA in het 

panel worden vertegenwoordigd. 

d) Het literatuuronderzoek en de indicatielijst worden vervolgens toegestuurd aan het panel van 

inhoudelijk deskundigen.  De panelleden geven in een eerste scoreronde ieder afzonderlijk 

aan hoe passend zij een specifieke behandeling voor een specifieke patiënt vinden.   

e) Na deze eerste ronde worden de scores geanalyseerd en komen de panelleden bijeen voor een 

tweede scoreronde.  Tijdens deze bijeenkomst bediscussiëren de panelleden de resultaten van 

de eerste ronde.  Daarbij wordt met name aandacht besteed aan de indicaties waarover in de 

eerste ronde geen overeenstemming bestond.  Er wordt niet gestreefd naar consensus.  Het 

doel van het onderzoek is na te gaan in hoeverre overeenstemming tussen de panelleden 

bestaat.  Het onderzoek maakt duidelijk welke behandelingen volgens de panelleden passend 

(dat wil zeggen de baten zijn groter dan de risico's), onzeker (de baten zijn even groot als de 

risico's of het is onbekend hoe de baten en de risico's zich verhouden), of niet passend (de 

risico's zijn groter dan de baten) zijn.  

In de volgende paragrafen zullen de verschillende stappen van de RAM, evenals de aanpassingen 

die in het kader van dit onderzoek naar combinatietherapie bij RA gemaakt zijn, worden 

besproken.   

2.2 Het literatuuroverzicht 

 

Het literatuuroverzicht heeft als doel de panelleden te informeren over de huidige stand van zaken 

met betrekking tot klinisch onderzoek op het gebied van RA.  De methode om tot de relevante 

artikelen te komen, is er één van steeds verdergaande selectie.  Alle fasen van het 

literatuuroverzicht worden door twee personen onafhankelijk van elkaar verricht, zodat de kans 

op vergissingen tot een minimum wordt beperkt.   

 

Voor het literatuuroverzicht naar combinatietherapie bij RA hebben wij in elektronische 

databases gezocht naar alle gerandomiseerde klinische studies over combinatietherapie met 

DMARDs die sinds 1965 verschenen zijn.  De databases (Cochrane Clinical Trials  Register, 

Medline en Embase) werden doorzocht met behulp van de zoektermen “rheumatoid arthritis”, 

“combination therapy” en de namen van de afzonderlijke DMARDs. De betrokken DMARDs 

zijn: goud, azathioprine, chloroquine, cyclosporine, d-penicillamine, dapsone, TNF-alpha 

blokkerende geneesmiddelen (etanercept en infliximab), hydroxychloroquine, leflunomide, 
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methotrexaat en sulfasalazine.  Prednison werd slechts als DMARD beschouwd wanneer dit 

gedurende de gehele duur van het onderzoek in combinatie met een andere DMARD werd 

toegediend9.  De eerste zoekfase resulteerde in 2269 titels, die op relevantie werden bekeken.  

Tevens werden de referentielijsten van belangrijke artikelen en tijdschriften onderzocht op 

aanvullende titels, die (nog) niet worden vermeld in de elektronische databases.  Bij de 

geselecteerde titels zijn samenvattingen van de artikelen gezocht, waarop verdere selectie 

plaatsvond.  Na verwijdering van duplicaten, bleef een aantal artikelen over.  Hieruit werden 

uiteindelijk 28 artikelen voor inclusie in het literatuuroverzicht geselecteerd.   

 

Deze artikelen werden door twee onafhankelijk van elkaar werkende onderzoekers samengevat 

op zogenaamde data abstractie formulieren.  Deze formulieren werden met elkaar vergeleken.  

Hierbij werden geen belangrijke verschillen gevonden. De artikelen zijn in de vorm van tabellen 

samengevat. Het literatuuroverzicht is als een apart rapport gepubliceerd10 en is tevens 

opgenomen in bijlage B. De panelleden hebben voorafgaand aan de eerste scoreronde een 

literatuuroverzicht ontvangen.  

2.3 De indicatiematrix 

 

Ontwikkeling van de indicatiematrix:  De beoordeling van de passendheid van de behandeling 

vindt plaats met behulp van een indicatiematrix.  Deze matrix beschrijft enerzijds kenmerken van 

patiënten en anderzijds de te beoordelen behandelingen.  Binnen het onderhavige onderzoek is de 

indicatiematrix voor de eerste scoreronde ontwikkeld aan de hand van (a) de informatie die het 

literatuuronderzoek heeft opgeleverd en (b) de inzichten van de medische experts binnen het 

projectteam.  Voor aanvang van de tweede scoreronde werd de panelleden de mogelijkheid 

geboden commentaar te leveren op de indicatiematrix.  Zo konden zij bijvoorbeeld veranderingen 

aanbrengen in de gekozen patiëntkenmerken, of nieuwe combinaties van DMARDs in de matrix 

opnemen.  

 

                                                      
9 De achtergrond van de werking van prednison is niet geheel bekend. In het algemeen wordt het als 
ontstekingsremmer (NSAID) beschouwd, maar er zijn ook studies die wijzen op mogelijke disease 
modifying (DMARD) kenmerken van prednison.  Gezien deze ambiguïteit is besloten prednison slechts 
als onderdeel van DMARD combinatietherapie te beschouwen als het ook met die intentie in de 
behandelstrategie is opgenomen, dat wil zeggen als het gedurende het gehele onderzoek is toegediend.  
10 Van Beusekom, I., et al., Systematic Review of Combination DMARD Therapy in Rheumatoid 
Arthritis, RAND Europe, Leiden, RE-2000.14, 2000. 
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Patiëntenpopulatie:  De patiënten worden beschreven aan de hand van kenmerken die bepalend 

zijn voor de behandelbeslissingen die artsen nemen. In het geval van RA zijn dat de 

behandelgeschiedenis (al dan niet falen op bepaalde DMARDs) en de ernst van de aandoening11. 

In de eerste scoreronde was ook de leeftijd van de patiënt in de beschrijving meegenomen.  Deze 

bleek echter geen invloed te hebben op de behandelbeslissing en werd dan ook niet langer 

meegenomen in de tweede scoreronde.   

 

Te beoordelen behandelingen:  Het belangrijkste criterium voor opname van een combinatie 

van DMARDs in de indicatielijst was dat deze combinatie potentieel effectief is in de 

behandeling van RA, terwijl nog onvoldoende klinisch bewijs bestaat om deze effectiviteit aan te 

tonen.  Het feit dat een combinatie reeds in de praktijk wordt toegepast, terwijl hier geen klinische 

onderbouwing voor bestaat, kan een indicatie zijn van potentiële effectiviteit.  Ook het 

literatuuroverzicht gaf aanwijzingen over combinaties die als interessant worden beschouwd.  In 

veel artikelen werd wel een onderzoek naar combinatietherapie beschreven, maar was dit slechts 

gericht op een beperkte populatie (bijvoorbeeld alleen patiënten met nieuwe RA), of was de opzet 

van de studie van onvoldoende kwaliteit; de combinatie werd dan bijvoorbeeld vergeleken met 

een monotherapie waarop de studiepopulatie reeds had gefaald.  Het voorspelbare resultaat van 

zo’n studie was dat de combinatie tot betere resultaten leidt dan de monotherapie.  Tenslotte vindt 

momenteel veel discussie plaats over mogelijke synergistische werkingen van combinaties van 

DMARDs, zoals bij de combinatie van methotrexaat met leflunomide, wat ook aanleiding tot 

inclusie in de indicatielijst was.   

 

Beoordeling van de indicaties:  Zoals eerder is aangegeven, beschrijft de indicatiematrix op de 

ene as patiënten en op de andere as de behandelingen die mogelijk aan deze patiënten kunnen 

worden voorgeschreven. Zodoende kunnen de panelleden bepalen hoe passend zij iedere 

combinatie van DMARDs vinden voor de beschreven typen patiënten.  Zij worden hierbij geacht 

uit te gaan van een “doorsnee patiënt” die door een “doorsnee arts” wordt behandeld in een 

“doorsnee behandelomgeving” met de standaarddosering van de besproken medicatie (tenzij 

expliciet wordt vermeld dat wordt uitgegaan van een andere dosering).  Daarnaast wordt ervan 

uitgegaan dat de verschillende DMARDs parallel, dat wil zeggen tegelijkertijd, worden 

voorgeschreven.  In de praktijk is het ook mogelijk om één voor één DMARDs toe te voegen aan 

een behandeling met een enkele DMARD (step up methode) of juist een behandeling met 

meerdere DMARDs te beginnen en af te bouwen (step down methode).  

                                                      
11 In de indicatiematrix wordt geen definitie gegeven van de ernst van de RA, maar gaat het om een 
subjectieve inschatting van de ernst van de aandoening door de panelleden.  
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In de indicatiematrix is ervoor gekozen alleen naar parallelle toediening van DMARDs te kijken, 

enerzijds om te voorkomen dat het aantal te beoordelen indicaties te groot zou worden en 

anderzijds omdat de werkzaamheid van een combinatie bekend moet zijn, alvorens onderzocht 

kan worden in welke behandelstrategie de combinatie het best werkt.  

 

In de RAM worden de baten en risico’s gewoonlijk beoordeeld ten opzichte van het niet 

behandelen van de patiënt. Aangezien combinatietherapie bij RA vaak wordt voorgeschreven bij 

patiënten bij wie monotherapie (behandeling met één DMARD) onvoldoende effect heeft, is 

besloten de passendheid van de verschillende combinaties van DMARDs te beoordelen ten 

opzichte van de meest geschikte monotherapie.  

 

Tijdens dit onderzoek is de indicatiematrix zowel in papieren als in elektronische vorm (zie figuur 

1 voor een voorbeeldpagina) ontwikkeld.   
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2.4  Het deskundigenpanel  

 
Het deskundigenpanel bestaat uit een groep inhoudelijk deskundigen op het gebied van de te 

bestuderen behandeling.  Het panel heeft als doel praktijkervaring toe te voegen aan de bestaande 

wetenschappelijke kennis. Wanneer dergelijke kennis ontbreekt, is kennis over de medische 

praktijk nuttig om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de passendheid van een behandeling.  

Het op gestructureerde wijze samenbrengen van de klinische ervaringen van de panelleden, leidt 

tot inzichten in de passendheid van verschillende behandelingen die voorheen niet bestonden.  

 

Het panel dient een groep te zijn, die zowel de spreiding aan kennis als de geografische spreiding 

van artsen representeert. Voor een zinvolle analyse van de resultaten van de paneldiscussie is een 

panel van tenminste 7 personen aan te bevelen; gewoonlijk bestaat een panel uit 9 tot 15 

personen.  Panelleden worden in het algemeen direct of via de wetenschappelijke verenigingen 

van de betrokken specialismen benaderd.  In dit geval hebben zowel de medisch expert van het 

RAND Europe project team als de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie een lijst met 

potentiële panelleden geleverd.   

 

Bij de selectie van de panelleden zijn de volgende criteria meegenomen : 

- participatie van verschillende betrokken specialisten, dus zowel reumatologen als niet-

reumatologen (bijvoorbeeld immunologen en epidemiologen);  

- participatie van artsen uit zowel academische als perifere ziekenhuizen;  

- participatie vrouwen en mannen; 

- geografische spreiding van de ziekenhuizen waar de panelleden werkzaam zijn. 

 

Gestreefd werd naar een panel van twaalf personen. In eerste instantie werd een panel van dertien 

personen samengesteld, die allen de scorelijst van de eerste ronde hebben ingevuld.  Eén panellid 

moest wegens persoonlijke omstandigheden afzeggen voor de tweede ronde.  Het uiteindelijke 

panel bestond uit: 

- 10 reumatologen, 1 immunoloog en 1 kinderarts; 

- 5 artsen uit een academisch ziekenhuis en 7 uit perifere ziekenhuizen; 

- 1 vrouwelijke arts en 11 mannelijke artsen; 

- artsen uit verschillende ziekenhuizen verspreid over het gehele land (Amsterdam, Haarlem, 

Den Haag, Leiden, Rotterdam, Utrecht, Nieuwegein, Almelo, Arnhem, Nijmegen, Maastricht 

en Heerlen).  

 



 

 12 

2.5 De panelrondes 

 

De eerste scoreronde:  Tijdens de eerste scoreronde vulden de panelleden individueel de 

indicatiematrix in en stuurden deze terug.  RAND Europe heeft deze informatie ter voorbereiding 

op de tweede ronde verzameld en geanalyseerd.  Uit de analyse werd duidelijk over welke 

indicaties overeenstemming bestond en over welke (nog) geen overeenstemming bestond.  

Tevens werd duidelijk op welke mate van wetenschappelijk bewijs de panelleden hun score 

baseerden.  Daarbij kon het literatuuronderzoek als informatiebron dienen.  De arts hoefde echter 

niet noodzakelijkerwijs de conclusies van wetenschappelijk onderzoek over te nemen.  Hij kon 

zijn score ook op andere informatie, bijvoorbeeld de eigen klinische expertise, baseren.  Het zou 

dus kunnen dat over een bepaalde behandeling een klinische studie is verricht, maar dat een 

panellid uit de eigen praktijkervaring een andere mening is toegedaan over de passendheid van 

die behandeling.  De score die de panelleden aan het bewijs toekenden, betrof dus de perceptie 

van de panelleden over de mate van bewijs die voor een bepaalde indicatie bestaat.  

 

De tweede scoreronde:  Voor de tweede ronde kwamen de panelleden bijeen om de analyse van 

de resultaten te bespreken en eventueel veranderingen aan te brengen in de indicatielijst.  De 

paneldiscussie begon met een bespreking van de indicatielijst.  De panelleden werd de 

mogelijkheid geboden om, als daar overeenstemming over bestaat, de definities van de indicaties 

en de indicaties zelf te wijzigen.  Zo konden zij behandelingen en patiëntkarakteristieken 

toevoegen of verwijderen.  Wanneer overeenstemming bestond over de definities, werd 

overgegaan tot bespreking van de resultaten van de eerste ronde.   

 

Tijdens deze bespreking werden in ieder geval die indicaties, waarover geen overeenstemming 

leek te bestaan, ter sprake gebracht.  De panelleden konden duidelijk maken op welke gronden zij 

hun keuzen hadden gemaakt.  Eventuele vergissingen kwamen zo ook aan het licht.  Ook 

indicaties waarover wel overeenstemming bestond, konden interessant zijn om te bespreken, 

bijvoorbeeld als het een nieuwe behandeling betrof, of als de consensus verschilde van hetgeen 

men op basis van de literatuur zou verwachten.  Tenslotte werden ook de door de panelleden 

toegevoegde indicaties besproken.  De bespreking van ieder hoofdstuk van de indicatielijst werd 

gevolgd door het opnieuw scoren van de indicaties.  Hierbij werd de door de panelleden 

gemodificeerde indicatielijst gebruikt.  Voor de resultaten van het onderzoek werden slechts de 

resultaten van de tweede ronde gebruikt.  De resultaten van de eerste ronde vormden de basis 

voor de discussie in de tweede ronde. 
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Tijdens de hier besproken studie was het eenvoudig de aanpassingen van de panelleden te 

verwerken, omdat de indicatielijst tevens in elektronische vorm beschikbaar was.  De 

panelleiding kon dus ter plekke het programma aanpassen, waarop de panelleden de scores van de 

tweede ronde op laptops invulden.  Dit bood tevens de mogelijkheid de gegevens ter plekke te 

analyseren en aan de panelleden te presenteren.  Zo konden zij direct de resultaten van hun werk 

zien.  

 

Analyse van de resultaten: passendheid:  Tijdens de analyse van de gegevens wordt gekeken in 

hoeverre overeenstemming bestaat tussen de panelleden over (a) de passendheid van de 

behandelingen en (b) de mate van wetenschappelijk bewijs die volgens de panelleden voor de 

passendheid van een behandeling bestaat, dat wil zeggen het bewijs waarop de panelleden hun 

oordeel over passendheid baseren. Bij de score voor passendheid beoordelen de panelleden of zij 

een specifieke combinatie van geneesmiddelen passend vinden voor een specifieke patiënt.  Zij 

doen dit op een schaal van 1 tot 9, waarbij 1 absoluut niet passend is en 9 zeer passend.   

 

De score 5 kan betekenen dat combinatietherapie even passend is als monotherapie, maar kan ook 

betekenen dat het panellid geen mening heeft over de te beoordelen combinatie, bijvoorbeeld 

omdat deze geen klinische ervaring heeft met het toedienen van de te beoordelen combinatie. 

Doordat de score 5 twee betekenissen kan hebben, kan verwarring ontstaan over de interpretatie 

van deze score. Een analyse van de score voor passendheid in combinatie met de score voor 

bewijs maakt echter duidelijk wat de score 5 betekent.  Als er bijvoorbeeld sprake is van een 

score 5 voor passendheid en overtuigend wetenschappelijk bewijs, dan is het duidelijk dat 

combinatietherapie even passend is als de best beschikbare monotherapie.  

 

Bij de analyse van passendheid wordt zowel gekeken naar de mediaan als naar de spreiding van 

de scores.  De mediaan beschrijft wat het uiteindelijke oordeel van het panel is over de 

passendheid van een bepaalde indicatie.  Dit oordeel wordt alleen overgenomen wanneer 

overeenstemming tussen de panelleden bestaat.  Om te beoordelen of dit het geval is, wordt 

gekeken naar de spreiding van de scores.  De definitie die binnen de RAM wordt gehanteerd voor 

overeenstemming binnen een panel met twaalf tot veertien panelleden is, dat sprake is van 

dissensus als tenminste vier panelleden de behandeling als niet-passend beschouwen (score 1-3), 

terwijl tenminste vier andere panelleden de behandeling wel als passend beschouwen (score 7-9).  

Hierbij dient te worden benadrukt dat, wanneer in dit rapport wordt gesproken over 

overeenstemming tussen de panelleden, dit betekent dat er statistisch gezien geen dissensus 

tussen de panelleden bestaat.  Het betekent niet dat de panelleden het volledig met elkaar eens 

zijn.   
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Figuur 2 geeft een voorbeeld van een situatie waarin wel overeenstemming bestaat en van een 

situatie waarin geen overeenstemming bestaat.  

Figuur 2: Definitie van overeenstemming 

Overeenstemming en geen overeenstemming
binnen het  panel

Overeenstemming
II Il I III I I I I
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Geen overeenstemming
II II II II I II I

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 

Het is mogelijk, maar niet gebruikelijk, een definitie voor overeenstemming te hanteren waarin 

sprake is van dissensus wanneer drie (in plaats van vier) van de twaalf scores aan het ene uiteinde 

van de 9-puntsschaal (in de zone 1-3) liggen en drie (in plaats van vier) van de twaalf scores aan 

het andere uiteinde van die schaal liggen (in de zone 7-9). Op een aantal plaatsen in dit rapport 

wordt aangegeven welk effect de hantering van deze striktere definitie van overeenstemming 

heeft op de analyse van de resultaten van het deskundigenpanel.   

 

Uiteindelijk wordt per indicatie aangegeven of het panel deze indicatie als passend, onzeker, of 

niet-passend beoordeelt.  Het oordeel 'passend' wordt gegeven als de mediaan 7, 8, of 9 is en er 

geen dissensus bestaat tussen de panelleden.  Het oordeel 'niet-passend' wordt gegeven als de 

mediaan 1, 2, of 3 is en er overeenstemming tussen de panelleden bestaat.  Het oordeel 'onzeker' 

wordt gegeven als de mediaan 4, 5, of 6 is en/of er geen overeenstemming tussen de panelleden 

bestaat.  Figuur 3 illustreert dit.  

Figuur 3: Beoordeling van indicaties  

Mediaan

1 - 3

4 - 6

7 - 9

Niet passend

Passend

Onzeker

Geen overeen-
stemming

Overeen-
stemming

Onzeker

Onzeker

Onzeker

Beoordeling indicaties
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Analyse van de resultaten: bewijs:  De panelleden is gevraagd voor elke indicatie niet alleen 

een score voor passendheid te geven, maar ook aan te geven op welk type bewijs zij hun oordeel 

baseren.  Het gaat hier dus om de perceptie die de panelleden hebben over de sterkte van het 

bewijs voor de passendheid van een bepaalde behandeling.  Deze extra vraag was belangrijk om 

de prioritering te rationaliseren (zie paragraaf 2.6).  De panelleden konden aangeven of zij hun 

oordeel baseerden op: 

  

A. Overtuigend wetenschappelijk bewijs (hoge kwaliteit van het wetenschappelijk 

bewijsmateriaal, bijvoorbeeld bestaand uit een of meer goed uitgevoerde gerandomiseerde, 

placebo-gecontroleerde studies); 

B. Zwak direct of sterk indirect wetenschappelijk bewijsmateriaal (bijvoorbeeld een case control 

study of een observatiestudie); 

C. Mening van een panel van deskundigen (bijvoorbeeld consensusbijeenkomsten, richtlijnen 

gebaseerd op de mening van deskundigen zonder dat daar hard bewijsmateriaal aan ten 

grondslag ligt); 

D. Eigen ervaring of ervaringen of meningen van directe collega's. 

 

Zoals eerder is aangegeven, is de panelleden gevraagd op welk type bewijs zij hun oordeel van 

passendheid baseren.  Hen is uitgelegd dat zij de score A moeten geven wanneer een goed 

uitgevoerd, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek heeft aangetoond dat een bepaalde 

combinatietherapie passend is voor een bepaalde patiënt met RA. Wanneer er echter sprake is van 

een gerandomiseerd onderzoek dat in de ogen van de panelleden niet goed is uitgevoerd, is hen 

gevraagd een andere score dan A aan het bewijs toe te kennen.  

 

Bij de analyse van de scores voor bewijs wordt zowel gekeken naar de mediaan als naar de 

spreiding van de scores.  De mediaan geeft het uiteindelijke oordeel van het panel over het 

bewijs.  Dit oordeel wordt alleen overgenomen wanneer overeenstemming tussen de panelleden 

bestaat.  Met betrekking tot het bewijs waarop men de scores baseerde, was sprake van dissensus 

als tenminste 4 panelleden hun oordeel baseerden op bewijstype A en tenminste 4 panelleden hun 

oordeel baseerden op bewijstype D. 

Gebruik van de Group Decision Room 

 
Tijdens de panelbijeenkomst is gebruik gemaakt van de Group Decision Room (GDR) van de 

Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft. De GDR is een ruimte met 

elektronische vergaderhulpmiddelen die wordt ingezet voor het participatief aanpakken van 
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complexe vraagstukken.  Deze ruimte bestaat uit een vergaderruimte waar iedere werkplek is 

voorzien van een computer, waarmee de deelnemers met elkaar samenwerken door middel van 

een elektronisch vergadersysteem.  Gebruik van de GDR was mogelijk doordat er een 

elektronische versie van de indicatiematrix beschikbaar was die tijdens de panelbijeenkomst door 

de panelleden kon worden gebruikt. 

 

Voor dit project vervulde de GDR verschillende functies: 

• Controle over het verloop van de discussie:  De discussieleider had inzicht in de individuele 

scores van de panelleden en kon zo eventueel gerichte vragen stellen.  Tevens kon de 

discussieleider eenvoudig een te bediscussiëren pagina oproepen, die dan bij alle andere 

panelleden op scherm verscheen.  Ook had de discussieleider de mogelijkheid controle uit te 

oefenen over het moment waarop kon worden gescoord; 

• Overzichtelijke presentatie van informatie: Ieder panellid kreeg op zijn laptop zijn eigen 

scores en een overzicht van de scores van de andere panelleden (anoniem) in de vorm van een 

histogram.  Hierdoor kon een panellid in één oogopslag zijn of haar eigen scores zien.  

Daarnaast kon dit panellid zien hoe deze scores zich verhouden tot de scores van de andere 

11 panelleden; 

• Snelle verwerking van voorgestelde wijzigingen tijdens de panelbijeenkomst: De door de 

panelleden gesuggereerde veranderingen in de indicatielijst konden tijdens de discussie 

worden doorgevoerd, zodat de herziene indicatiematrix kon worden gescoord;  

• Snelle analyse van de resultaten van de scorerondes: De resultaten van de tweede ronde 

konden direct na de tweede ronde worden geanalyseerd en aan de panelleden worden 

getoond, zodat deze daar nog tijdens de panelbijeenkomst op konden reageren. 

• Complete informatie: Het programma heeft een functie om te controleren of alle scores zijn 

gedaan en kan aangeven voor welke indicaties nog geen score is ingevuld;  hierdoor 

ontbreken niet of nauwelijks scores als gebruik wordt gemaakt van de elektronische scorelijst. 

 

2.6 Matrix voor prioritering  

 

Zoals eerder is aangegeven, geeft het panel een oordeel over de passendheid van een indicatie, dat 

wil zeggen dat wordt bepaald of een indicatie passend, niet-passend of onzeker is.  Daarnaast 

geeft het panel een oordeel over de sterkte van het bewijs voor de passendheid van die indicatie.  

Door het oordeel over passendheid en over bewijs te combineren, kan inzicht worden verworven 

in de vraag of in de toekomst klinisch onderzoek naar een bepaalde indicatie noodzakelijk is.  

Verder onderzoek is van belang wanneer: 
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• De panelleden een behandeling als passend beoordelen, maar er geen klinische studie is die 

dit onderschrijft. In dit geval is klinisch onderzoek aanbevelenswaardig om nieuwe kennis te 

ontwikkelen; 

• De panelleden een behandeling als passend beoordelen, maar het niet eens zijn over de 

resultaten van bestaand onderzoek. In dit geval is klinisch onderzoek aanbevelenswaardig om 

bestaande kennis te verduidelijken; 

• Er geen overeenstemming over de passendheid van een behandeling is; een studie kan de 

onduidelijkheid wegnemen. 

 

Toepassing van deze criteria leidt tot een overzicht van alle indicaties die verder onderzoek 

behoeven. Om binnen dit overzicht prioriteiten aan te brengen, is ervoor gekozen de score voor 

passendheid verder te preciseren.  Een mediaan van 1, 2 of 3 laat, evenals in de oorspronkelijke 

definitie, zien dat de panelleden de indicatie niet passend vinden.  Een mediaan van 4 of 5 

betekent dat de panelleden pessimistisch zijn over de indicatie, terwijl een mediaan van 6 of 7 op 

optimisme over de indicatie duidt.  Een mediaan van 8 of 9 duidt tenslotte op enthousiasme over 

de indicatie.  De combinatie van de scores voor passendheid en bewijs leidt tot de onderstaande 

matrix voor prioritering van toekomstig klinisch onderzoek. 
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Tabel 1: Matrix voor prioritering  

 Score passendheid 
 

Bewijs 
1 – 3 

(Niet passend) 
4 – 5 

(Pessimistisch) 
6 – 7 

(Optimistisch) 
8 – 9 

(Enthousiast) 
Geen overeen-

stemming 
A Geen prioriteit.  

Bewijs toont aan 
dat deze combi-
natie geen goed 
idee is.  

Geen prioriteit.  
Op basis van 
bewijs is men 
pessimistisch 
over deze 
combinatie. 

Geen prioriteit.  
Bewijs toont 
aan dat optimis-
me over de ba-
ten van deze 
combinatie is 
gerechtvaardigd.  

Geen prioriteit.  
Bewijs toont 
aan dat van deze 
combinatie 
grote baten zijn 
te verwachten.  

Niet van 
toepassing12 

B Geen prioriteit.  
Bewijs indiceert 
dat het geen 
goed idee is 
onderzoek naar 
deze combina-
tie te doen. 

Lage prioriteit.  
Bewijs indiceert 
dat deze combi-
natie niet veel-
belovend is.  

Medium prio-
riteit (plaats 9). 
Bewijs indiceert 
dat deze combi-
natie baten heeft 
en rechtvaardigt 
toepassing.  

Medium prio-
riteit (plaats 6).  
Bewijs indiceert 
dat grote baten 
van deze combi-
natie zijn te ver-
wachten; er is 
niet onmiddel-
lijk verder on-
derzoek nodig.  

Niet van 
toepassing 

C Geen prioriteit.  
Er is consensus 
dat het geen goed 
idee is onderzoek 
naar deze combi-
natie te doen. 

Lage prioriteit.  
Er is consensus 
dat deze combi-
natie niet veel-
belovend is. 

Medium prio-
riteit (plaats 8).  
Er is geen sterk 
bewijs, maar het 
optimisme van 
de panelleden 
vraagt om ver-
der onderzoek.   

Hoge prioriteit 
(plaats 1).  Er is 
consensus over 
de grote baten 
van deze combi-
natie, maar be-
wijs daarvoor is 
dringend nodig.    

Niet van 
toepassing 

D Geen prioriteit.  
De klinische 
praktijk maakt 
duidelijk dat 
onderzoek naar 
deze combinatie 
geen goed idee 
is.  

Lage prioriteit.  
Op basis van de 
klinische prak-
tijk is men pes-
simistisch over 
deze combina-
tie.  

Medium prio-
riteit (plaats 7). 
Er is geen enkel 
bewijs, maar het 
optimisme van 
de panelleden 
vraagt om ver-
der onderzoek. 

Hoge prioriteit  
(plaats 2).  Op 
basis van de kli-
nische praktijk 
is men zeer po-
sitief over deze 
combinatie; dit 
vraagt om recht-
vaardiging. 

Niet van 
toepassing 

Geen 
over-
een-

stem-
ming 

Geen prioriteit.  
De panelleden 
zijn het niet eens 
over het bewijs, 
maar verwach-
ten niets van de-
ze combinatie.  

Lage prioriteit.  
De panelleden 
zijn het niet 
eens over het 
bewijs en zijn 
pessimistisch 
over deze 
combinatie.  

Hoge prioriteit  
(plaats 5).  De 
panelleden zijn 
het niet eens 
over het bewijs, 
maar het opti-
misme recht- 
vaardigt verder 
onderzoek.  

Hoge prioriteit  
(plaats 3).  Het 
enthousiasme 
van panelleden 
vraagt om ver-
der onderzoek.  

Hoge prioriteit 
(plaats 4) 
De panelleden 
zijn het niet 
eens over pas-
sendheid; onder-
zoek moet uit-
sluitsel geven. 

 

 

                                                      
12 Als er geen overeenstemming over de passendheid van een combinatie bestaat, dan is het niet zinvol te 
kijken of er overeenstemming bestaat over het bewijs waarop het oordeel over passendheid wordt 
gebaseerd. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat ook geen overeenstemming over het bewijs bestaat. 
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Zoals in de matrix is aangegeven, wordt geen prioriteit toegekend aan klinisch onderzoek naar: 

• Indicaties die niet passend worden gevonden: het is niet zinvol om klinisch onderzoek uit te 

zetten naar combinaties van DMARDs die volgens de panelleden niet passend zijn voor de 

behandeling van specifieke patiënten met RA; 

• Indicaties waarover overtuigend wetenschappelijk bewijs bestaat: het is niet zinvol om 

klinisch onderzoek uit te zetten naar indicaties als goed uitgevoerd onderzoek heeft 

aangetoond dat een bepaalde combinatietherapie wel of niet passend is voor een specifieke 

patiënt.  

 

Een lage prioriteit wordt toegekend aan combinaties waarover de panelleden pessimistisch zijn, 

ook al bestaat daar geen overtuigend wetenschappelijk bewijs voor. Het lijkt weinig zinvol 

klinisch onderzoek te financieren dat zich richt op combinaties van DMARDs die volgens de 

panelleden even goed of slechter zijn dan monotherapie. 

 

Medium prioriteit voor klinisch onderzoek wordt toegekend aan: 

• Indicaties waar de panelleden optimistisch (mediaan 6 of 7) over zijn, maar waar geen 

overtuigend wetenschappelijk bewijs voor bestaat: wetenschappelijk onderzoek naar deze 

indicaties is belangrijk omdat de panelleden, ondanks het ontbreken van bewijs, redenen 

hebben om aan te nemen dat een specifieke combinatie van DMARDs grotere baten voor de 

patiënt oplevert dan monotherapie; 

• Indicaties waar de panelleden enthousiast over zijn (mediaan 8 of 9) en waarvoor zwak direct 

of sterk indirect bewijs bestaat: het is belangrijk onderzoek te doen naar indicaties omdat het 

combinaties van DMARDs betreft die volgens de panelleden veel effectiever zijn dan 

monotherapie. De prioriteit is echter niet hoog omdat er al redelijk goed bewijs voor deze 

indicaties bestaat.  

 

Hoge prioriteit voor klinisch onderzoek wordt toegekend aan:  

• Indicaties waar de panelleden enthousiast over zijn (mediaan 8 of 9) en waarvoor nog weinig 

wetenschappelijk bewijs bestaat (mediaan C of D). Onderzoek naar deze indicaties heeft 

hoge prioriteit omdat er weinig wetenschappelijk bewijs voor het voorschrijven van een 

bepaalde combinatie van DMARDs aan bepaalde patiënten is, terwijl deze combinatie door 

de panelleden veel passender wordt gevonden dan monotherapie;  

• Indicaties waarover de panelleden optimistisch (mediaan 6 of 7) of enthousiast (mediaan 8 of 

9) zijn, maar waarbij geen overeenstemming bestaat over het bewijs. Onderzoek naar deze 

indicaties heeft hoge prioriteit omdat de panelleden veel van deze combinatie verwachten, 

maar het niet met elkaar eens zijn over de sterkte van het bewijs; 
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• Indicaties waarbij dissensus bestaat over de passendheid van de combinatietherapie voor een 

specifieke patiënt.  Wanneer dissensus bestaat over passendheid betekent dit dat tenminste 

vier panelleden hebben aangegeven dat zij de combinatie passend vinden en tenminste vier 

panelleden hebben aangegeven dat zij de combinatie niet passend vinden. Gezien de grote 

verschillen van mening tussen de panelleden is het erg belangrijk meer duidelijkheid te 

verschaffen over de passendheid van de combinatietherapie en heeft verder onderzoek een 

hoge prioriteit.  Er zouden echter andere redenen kunnen zijn die maken dat het geen goed 

idee is verder onderzoek te doen naar deze indicatie (zie hoofdstuk 5).  

 

De prioriteringsmatrix leidt tot een selectie van indicaties die op basis van het oordeel van de 

resultaten van het deskundigenpanel prioriteit verdienen bij financiering van toekomstig klinisch 

onderzoek. Bij het nemen van een definitieve beslissing over te financieren onderzoek spelen 

echter mogelijk ook andere factoren mee dan uit het deskundigenpanel naar voren komen. In 

hoofdstuk 5 wordt in meer detail ingegaan op de overwegingen die een rol spelen bij de 

besluitvorming over te financieren onderzoek. 
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Hoofdstuk 3:  Onderzoeksresultaten 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het onderzoek.  Om te beginnen wordt ingegaan op het 

literatuuronderzoek en de indicatiematrix die ter voorbereiding op het panel zijn ontwikkeld. 

Daarna wordt aandacht besteed aan de resultaten van de eerste scoreronde en de reacties van de 

panelleden daarop.  Vervolgens worden de resultaten van de tweede scoreronde beschreven.  De 

prioriteiten voor toekomstig klinisch onderzoek die op basis van deze resultaten worden gesteld, 

worden beschreven in hoofdstuk 4.  Tot slot van dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de 

evaluatie van het panelproces door de panelleden.   

3.1 Voorbereiding van het panel: het literatuuroverzicht en de indicatiematrix 

 

Het literatuuroverzicht:  Het literatuuroverzicht omvatte 28 artikelen die gerandomiseerde 

klinische studies met 22 verschillende combinaties van DMARDs beschreven.  Het volledige 

literatuuroverzicht is verschenen als een apart rapport13 en is ook te vinden in Bijlage B. 

 

Opzet indicatiematrix eerste ronde:  In de indicatiematrix worden patiënten beschreven aan de 

hand van die kenmerken waarop artsen, in dit geval reumatologen, hun behandelbeslissing 

baseren.  Op basis van de klinische expertise van de projectteamleden werd ervoor gekozen de 

patiënten te beschrijven aan de hand van de volgende karakteristieken:  

 

(i) behandelgeschiedenis (8 factoren), namelijk:  

- Nieuwe RA 

- Falen MTX 

- Falen 1 DMARD (niet MTX) 

- Falen >1 enkele DMARDs (incl. MTX) 

- Falen >1 enkele DMARDs (niet MTX) 

- Falen alle enkele DMARDs (niet biologisch)14 

- Falen alle enkele DMARDs en O'Dell15 (niet biologisch) 

- Falen alle enkele DMARDs en O'Dell en Tugwell16 (niet biologisch) 

 

                                                      
13 Van Beusekom, op cit. 
14 De toevoeging 'niet biologisch' houdt in dat het gaat om DMARDs die bestaan uit een chemische stof die 
verhindert dat afweercellen worden geactiveerd. Dit in tegenstelling tot DMARDs, zoals Enbrel 
(etanercept) en Remicade (infliximab), die op biologische wijze de produktie van TNF-alpha (een 
ontstekingseiwit) blokkeren.  
15 O'Dell beschrijft de combinatie van MTX, SSA en HCQ. 
16 Tugwell beschrijft de combinatie van MTX en CSA. 
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(ii) ernst van de aandoening (3 factoren), namelijk:  

- mild-erosief;  

- ernstig actief - niet erosief;  

- ernstig actief - erosief; 

(iii) leeftijd (2 factoren), namelijk:  

- jong 

- oud 

 

De combinatie van deze karakteristieken leidde tot een totaal van 48 verschillende patiënten. De 

deelnemers werd gevraagd de passendheid van de volgende 12 combinaties van DMARDs voor 

de beschreven patiënten te beoordelen en aan te geven op welk bewijs zij hun oordeel baseren.  

De selectie van combinaties is tot stand gekomen aan de hand van het literatuuronderzoek en de 

inzichten van de medische experts binnen het projectteam (meer informatie over de selectie van 

de combinaties is te vinden in paragraaf 2.3). 

 

(a) MTX + Leflu 

(b) MTX +CSA 

(c) MTX + anti-TNF 

(d) MTX + HCQ 

(e) MTX + SSA + HCQ 

(f) Leflu + CSA 

(g) Leflu + anti-TNF 

(h) Leflu + SSA 

(i) Leflu + SSA + HCQ 

(j) Leflu + SSA + Pred 

(k) SSA + CSA 

(l) SSA + HCQ 

 

De panelleden hebben in de eerste ronde dus 576 (8x3x2x12)17 indicaties gescoord op zowel 

passendheid als bewijs.  Dit betekende dat zij in het totaal 1152 scores hebben gegeven. 

 

Discussie over indicatiematrix eerste ronde:  De resultaten van de eerste scoreronde werden 

tijdens een panelbijeenkomst besproken en er werd bediscussieerd of deze resultaten aanleiding 

gaven tot het wijzigen van het scoreformulier.  De panelleden hebben geen veranderingen 

                                                      
17 Het totaal van 576 indicaties kwam tot stand doordat de patiënten werden beschreven aan de hand van 8 
verschillende behandelgeschiedenissen, 3 variabelen voor ernst en 2 variabelen voor leeftijd.  Voor elke 
patiënt werden 12 combinaties van DMARDs op passendheid beoordeeld. 
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gesuggereerd ten aanzien van de behandelgeschiedenis.  De belangrijkste wijzigingen die uit de 

discussie naar voren kwamen, waren: 

 

Herdefinitie van de ernst van het ziektebeeld:  Het onderscheid tussen "mild - erosief", "ernstig 

actief - niet erosief" en "ernstig actief - erosief" was volgens de panelleden onvoldoende 

duidelijk.  Dit bleek ook uit de resultaten van de eerste scoreronde, waarin de panelleden 

nauwelijks verschil maakten tussen vergelijkbare patiënten met een verschillende ernst van het 

ziektebeeld.  De panelleden gaven echter aan dat zij in hun behandelbeslissing wel degelijk 

rekening houden met de ernst van het ziektebeeld.  Er werd voor gekozen om bij het opnieuw 

invullen van de scores een onderscheid te maken tussen "ernstig" en "mild".  Bij "ernstig" wordt 

gerefereerd aan de patiënt met een "ernstig actief - erosief" ziektebeeld uit de eerste ronde.  

Wanneer twijfel bestaat of het ziektebeeld ernstig of mild is, bijvoorbeeld bij erosies die niet 

doorzetten, wordt het aan de intuïtie van de panelleden overgelaten om te bepalen of zij het 

ziektebeeld ernstig of mild vinden.  

 

De verwijdering van de dimensie jong-oud uit de scorelijst:  De panelleden vonden het niet nuttig 

een onderscheid in leeftijd te maken.  Dit bleek ook uit de resultaten van de eerste ronde, waarin 

leeftijd nauwelijks invloed had op de behandelkeuze.  De panelleden gaven aan dat andere 

factoren, zoals comorbiditeit, een belangrijker rol spelen dan leeftijd per se.  Er werd dan ook 

besloten geen onderscheid in leeftijd te maken.   

 

De toevoeging van vijf combinaties van geneesmiddelen:  Er is voor RA een groot aantal 

monotherapieën beschikbaar; deze kunnen in verschillende combinaties worden voorgeschreven, 

wat leidt tot een groot arsenaal aan mogelijke combinatietherapieën.  In de eerste ronde hebben de 

panelleden twaalf combinaties van geneesmiddelen beoordeeld.  Uit de paneldiscussie werd 

echter al snel duidelijk dat de panelleden het belangrijk vonden daar nog enkele combinaties aan 

toe te voegen.  Alle combinaties die in de eerste ronde in de indicatiematrix waren opgenomen, 

werden in de tweede ronde opnieuw gescoord. 

 

Tijdens de paneldiscussie is enkele malen over de rol van prednison gesproken.  Er werd 

gediscussieerd over de vraag of het zinvol was alle beoordeelde combinaties met én zonder 

prednison te beoordelen.  Dit zou echter het aantal combinaties bijna verdubbelen en relatief 

weinig nieuwe informatie opleveren.  Daarom werd er voor gekozen een combinatie van de beste 

monotherapie en prednison aan de indicatielijst toe te voegen.  Verder werd besloten om voor de 

combinatie 'leflunomide, sulfasalazine en prednison' uit te gaan van een hoge dosis prednison, in 

plaats van de standaarddosering, omdat deze combinatie in het onderzoek betrokken is als 
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alternatief voor de combinatie 'methotrexaat, sulfasalazine en prednison', waarin prednison ook in 

hoge dosering werd toegediend. Tenslotte werd ook besproken of de geneesmiddelen azathioprine 

en D-penicillamine aan de indicatielijst toegevoegd zouden moeten worden.  Er werd echter 

besloten dit niet te doen, omdat de meeste panelleden weinig van deze middelen verwachten.   

 

Uiteindelijk werden de volgende vijf combinaties aan de indicatiematrix toegevoegd:  

 

(m) methotrexaat, sulfasalazine en prednison (hoge dosis)  (MTX + SSA + Pred); 

(n) intramusculair goud en anti-TNF (AUR + anti-TNF); 

(o) intramusculair goud en methotrexaat (AUR + MTX); 

(p) sulfasalazine en anti-TNF  (SSA + anti-TNF); 

(q) een combinatie van de best beschikbare monotherapie en prednison (7,5-15 mg) (beste 

DMARD + Pred) 

 

De combinaties die reeds in de indicatiematrix waren opgenomen, werden niet bediscussieerd en 

bleven in de indicatiematrix staan; de panelleden konden met hun scores aangeven of zij die 

combinaties passend achtten of niet.  In het totaal werden in de tweede scoreronde 272 indicaties 

beoordeeld op zowel passendheid als op hun oordeel over de sterkte van het bewijs voor 

passendheid. 

 

Als de patiënten op alle enkele DMARDs hebben gefaald, worden de combinaties vergeleken met 

anti-TNF als meest passende monotherapie:  Voor de patiënten die hebben gefaald op alle enkele 

DMARDs, op alle enkele DMARDs en O'Dell, of op alle enkele DMARDs en O'Dell en Tugwell 

(allemaal niet-biologisch) wordt een vergelijking met de beste klassieke monotherapie weinig 

zinvol gevonden.  In de praktijk blijkt monotherapie met anti-TNF een optie wanneer patiënten 

hebben gefaald op alle klassieke monotherapieën.  Er werd dan ook besloten voor de 

bovengenoemde patiënten te vergelijken met anti-TNF als meest passende monotherapie. 

 

Overige discussiepunten:  De panelleden gaven aan dat vaak meer kenmerken van de patiënt 

worden meegenomen bij het nemen van een behandelbeslissing dan in de indicatielijst waren 

opgenomen; zo hebben zij bijvoorbeeld informatie over de reumafactor van de patiënt en over de 

comorbiditeit.  Er werd besloten dat de reumafactor een indicatie vormt voor de ernst van de RA 

en zodoende indirect in de indicatiematrix naar voren komt. Wat betreft comorbiditeit werd 

opgemerkt dat wanneer sprake is van comorbiditeit, de patiënt vaak niet in aanmerking komt voor 

een bepaald medicijn.  Dit geldt zowel voor monotherapie als voor combinatietherapie met dat 

DMARD.  Toevoeging van comorbiditeit aan de indicatielijst zou dan ook geen nieuwe 
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informatie opleveren over de relatieve passendheid van een combinatie.  Om deze reden is 

comorbiditeit niet in de indicatiematrix opgenomen.  

 

Daarnaast gaven de panelleden aan dat zij zich enigszins beperkt voelen bij het kiezen van een 

behandeling doordat zij alleen voor een standaarddosering van de geneesmiddelen kunnen kiezen 

en doordat zij ook niet kunnen kiezen hoe de combinatie wordt toegediend (step-up, step-down of 

parallel). Dit leidde tot de afspraak om bij sommige behandelingen uit te gaan van een hoge dosis 

van een medicijn in plaats van de standaarddosis, omdat dit beter aansloot bij de praktijk. 

Discussie over de combinaties :  Na herziening van de indicatiematrix werd de passendheid van 

de in de eerste ronde gescoorde combinaties en de sterkte van het wetenschappelijke bewijs 

besproken. Over de combinaties werden de volgende opmerkingen gemaakt:  

 

• Over de combinatie methotrexaat en leflunomide zijn geen studies gepubliceerd, maar op 

het congres van het American College of Rheumatology in september zijn wel twee abstracts 

over deze combinatie gepresenteerd.  Deze deden verslag van positieve resultaten, maar de 

patiëntenpopulatie bestond volledig uit patiënten die op methotrexaat hadden gefaald, dus het 

was niet verbazingwekkend dat de combinatie betere resultaten opleverde. In een goede trial 

zouden de falers op methotrexaat gerandomiseerd worden voor de combinatie van 

leflunomide met methotrexaat of voor leflunomide alleen. De panelleden merkten op dat het 

opvallend is dat in de bijsluiter van leflunomide wordt afgeraden de patiënt gelijktijdig te 

behandelen met methotrexaat.   

• De combinatie methotrexaat en cyclosporine scoorde niet hoog, omdat andere 

monotherapieën beter passend geacht worden dan combinatietherapie met methotrexaat en 

cyclosporine.  Zeker als de patiënt nog niet behandeld is met methotrexaat, moet dit eerst als 

monotherapie worden gegeven.  De enige studie die deze combinatie onderzocht, vond 

positieve resultaten.  Hierbij moet echter aangetekend worden, dat de combinatie vergeleken 

werd met monotherapie met methotrexaat en dat alle deelnemende patiënten reeds hadden 

gefaald op methotrexaat.  Het is dan niet verwonderlijk dat de combinatie meer effect had.  

Bij deze combinatie is het verschil jong-oud overigens wel van belang, omdat oudere 

patiënten meer last hebben van bijwerkingen.  De panelleden waren het er over eens dat er 

nog onvoldoende bekend is over deze combinatie. 

• De combinatie methotrexaat en anti-TNF-alpha zou beter zijn dan monotherapie met anti-

TNF-alpha, omdat door gelijktijdige behandeling met methotrexaat de kans op de vorming 

van antilichamen met anti-TNF-alpha aanzienlijk wordt gereduceerd. Er is vooralsnog weinig 

kennis over het effect van deze combinatie bij patiënten met nieuwe RA.  

• Er bestaat weinig bewijs over de combinatie methotrexaat en hydroxychloroquine. 
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• Patiënten die de agressieve combinatie methotrexaat, sulfasalazine en hydroxychloroquine 

nodig hebben, gebruiken vaak ook medicijnen voor andere ziektebeelden.  De patiënt heeft 

dus al een grote hoeveelheid pillen om in te nemen, waardoor de kans toeneemt dat de patiënt 

niet alle pillen meer neemt. 

• Bij de combinatie leflunomide, sulfasalazine en prednison werd besloten uit te gaan van 

een hoge dosis prednison, omdat deze combinatie als een alternatief voor de combinatie 

'methotrexaat, sulfasalazine en prednison' wordt gezien. 

• Over de combinatie sulfasalazine en hydroxychloroquine bestaat één studie die weinig 

informatie oplevert. 

• Over de drie combinaties leflunomide en cyclosporine, leflunomide en anti-TNF, en   

leflunomide en sulfasalazine had het panel geen opmerkingen. 

 

Over de combinaties die werden toegevoegd na de discussie over de indicatiematrix werd het 

volgende opgemerkt:  

 

• Beste DMARD + prednison (7,5-15 mg, dat wil zeggen een onderhoudsdosis prednison): 

Er zijn momenteel enkele studies gaande die monotherapieën in combinatie met prednison 

bestuderen.  Zo doet Kirwin bijvoorbeeld een onderzoek naar verschillende enkele DMARDs 

in combinatie met prednison.  

• Bij de combinatie methotrexaat, sulfasalazine en prednison wordt uitgegaan van een hoge 

dosis prednison. 

• Over de drie combinaties intramusculair goud + anti-TNF, intramusculair goud+ MTX 

en SSA + anti-TNF werd verder niet gediscussieerd. 
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3.2 Resultaten eerste scoreronde 

 
Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de eerste scoreronde.  Er zal 

slechts kort op de resultaten uit de eerste ronde worden ingegaan, omdat deze slechts een input 

vormen voor de paneldiscussie en de tweede scoreronde. Ze zijn op zichzelf geen eindresultaat 

van het project. 

 
In de eerste ronde hebben de panelleden 1152 scores toegekend, dat wil zeggen dat voor 48 

verschillende patiënten twaalf combinaties van geneesmiddelen werden beoordeeld op zowel 

passendheid als het beschikbare wetenschappelijk bewijsmateriaal. Aangezien uit 

wetenschappelijk onderzoek relatief weinig bekend is over de effectiviteit van combinatietherapie 

bij RA, was de verwachting dat er weinig overeenstemming tussen de panelleden zou zijn. 

 
De resultaten van de eerste scoreronde18 lieten echter zien dat grote overeenstemming bestond 

over de passendheid van specifieke combinatietherapieën voor specifieke patiëntpopulaties. Met 

betrekking tot passendheid bestond in 40 van de 576 indicaties (6,9%) geen overeenstemming19. 

Met betrekking tot het wetenschappelijk bewijs bestond in 66 van de 576 indicaties (11,5%) geen 

overeenstemming.20  Daarbij dient opgemerkt te worden dat over twee specifieke combinaties 

veel dissensus bestond.  Dit betreft ten eerste de combinatie 'Leflu + SSA', waarbij in 38 van de 

48 indicaties (79%) geen overeenstemming bestond over het bewijs, en ten tweede, de combinatie 

'MTX + CSA', waarbij in 12 van de 48 combinaties (25%) geen overeenstemming bestond over 

het bewijs waarop de panelleden hun oordeel baseren.  

3.3    Resultaten tweede scoreronde 

 

Een volledige weergave van de resultaten van de tweede scoreronde is te vinden in Bijlage A.  In 

het navolgende worden de resultaten samengevat en worden de meest interessante aspecten 

besproken.  Daarbij wordt ingegaan op de passendheid, dan op bewijs en tot slot worden kort de 

eerste reacties van de panelleden op de resultaten van de tweede ronde beschreven.  

                                                      
18  De gedetailleerde resultaten van de eerste scoreronde kunnen bij RAND Europe worden aangevraagd. 
19 Hantering van de definitie, waarin sprake is van dissensus wanneer drie van de twaalf scores aan het ene 
uiteinde van de 9-puntsschaal liggen en drie van de twaalf scores aan het andere uiteinde van die schaal 
liggen, leidt ertoe dat over 155 van de 576 indicaties geen overeenstemming bestaat (26,9%).   
20  Hantering van de definitie, waarin sprake is van dissensus wanneer drie van de twaalf scores aan het ene 
uiteinde van de 9-puntsschaal liggen en drie van de twaalf scores aan het andere uiteinde van die schaal 
liggen, leidt ertoe dat over 126 van de 576 indicaties (23,6%) geen overeenstemming bestaat. 
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Passendheid:  De panelleden waren optimistisch (mediaan 6 of 7) of enthousiast (mediaan 8 of 

9) over een gering aantal indicaties. Zoals onderstaande tabel laat zien, betrof dit ruim 15% van 

de indicaties. 

 

Tabel 2: Oordeel van de deskundigen over  
de passendheid van de indicaties 

 
 

Oordeel van het 
deskundigenpanel 

Aantal indicaties 

Niet passend (1-3) 120 indicaties (44,1%) 
Pessimistisch (4-5) 110 indicaties (40,4%) 
Optimistisch (6-7) 33 indicaties (12,1%) 
Enthousiast (8-9) 9 indicaties (3,3%) 
Geen overeenstemming 2 indicaties (0,7%) 

 

De analyse van de resultaten laat zien dat er grote overeenstemming tussen de panelleden bestaat 

over de passendheid van specifieke combinatietherapieën voor specifieke patiënten.  Over slechts 

twee van de 272 indicaties (0,7%) bestond geen overeenstemming21, namelijk: (1) MTX + SSA + 

Pred bij patiënten met een mild ziektebeeld en nieuwe RA; en (2) MTX + CSA bij patiënten met 

een ernstig ziektebeeld die eerder hebben gefaald op alle enkele DMARDs (niet biologisch).  De 

overeenstemming tussen de panelleden is dus na de paneldiscussie sterk toegenomen. In de eerste 

ronde bestond over 6,9% van de indicaties geen overeenstemming; in de tweede ronde was dat 

nog slechts 0,7%. 

 

In het onderhavige onderzoek worden de scores voor passendheid voornamelijk gebruikt om 

toekomstig klinisch onderzoek naar combinatietherapie bij RA te prioriteren.  Deze scores zouden 

echter ook kunnen worden gebruikt om richtlijnen voor de behandeling van RA te ontwikkelen.  

Om een eerste indruk te geven van de wijze waarop de resultaten kunnen worden gebruikt voor 

richtlijnontwikkeling, wordt in hoofdstuk 5 in meer detail ingegaan op de beoordeling van de 

passendheid van combinatietherapieën door de panelleden.  

Bewijs:  Het oordeel van de panelleden over de sterkte van het bewijs voor de passendheid van 

indicaties is grotendeels (61%) gebaseerd op de eigen klinisch ervaring of die van collega's.  

Daarnaast wordt ook een aanzienlijk deel (25,7%) van het oordeel van de panelleden gebaseerd 

op zwak direct of sterk indirect wetenschappelijk bewijsmateriaal.  Er bestaat in de tweede ronde 

                                                      
21 Hantering van de definitie van overeenstemming, waarin sprake is van dissensus wanneer drie van de 
twaalf scores aan het ene uiteinde van de 9-puntsschaal liggen en drie van de twaalf scores aan het andere 
uiteinde van die schaal liggen, leidt ertoe dat over 18 van de 272 indicaties (6,4%) geen overeenstemming 
bestaat.  
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geen dissensus over het bewijs waarop de panelleden hun oordeel baseren.22  De 

overeenstemming tussen de panelleden is dus na de paneldiscussie aanzienlijk toegenomen (van 

88,5% naar 100%). 

 
Tabel 3: Oordeel van de deskundigen over  

de sterkte van het bewijs 
 

Oordeel van het 
deskundigenpanel 

Aantal indicaties 

A 14 scores (5,1%) 
B 70 scores (25,7%) 
C 22 scores (8,1%) 
D 166 scores (61%) 
Geen overeenstemming 0 scores (0%) 

 

Vergelijking van de bestaande literatuur op het gebied van combinatietherapie bij reumatoïde 

artritis en de scores die de panelleden aan het bewijs hebben gegeven, maakt duidelijk dat de 

scores in overeenstemming zijn met de bestaande literatuur. Dit laat zien dat de panelleden goede 

kennis hebben van de vakliteratuur.  

 

Overzichtstabellen passendheid en bewijs  

 

In de onderstaande overzichtstabellen worden de resultaten van de tweede ronde geclusterd per 

combinatietherapie en per patiëntkenmerk.  Dit geeft een eerste inzicht in de passendheid van 

specifieke combinatietherapieën voor specifieke typen patiënten. 

 

Combinaties van DMARDs:  Zoals beschreven in hoofdstuk 2 is per indicatie uitgerekend wat 

de mediaan is.  Vervolgens zijn per combinatie de gemiddelden van de medianen berekend.  De 

uitkomst van deze berekening geeft een eerste indruk van de passendheid van een combinatie van 

DMARDs voor patiënten met RA, zonder rekening te houden met de specifieke 

patiëntkarakteristieken.  In tabel 4 wordt voor elke combinatie beschreven hoe passend de 

panelleden deze combinatie vonden.  De combinaties die geheel genomen het best scoorden 

waren ‘MTX + anti-TNF’, ‘Beste DMARD + Pred’ en ‘MTX + SSA + Pred”.  Bij de 

uiteindelijke prioritering spelen patiëntkarakteristieken wel een belangrijke rol.  De invloed van 

de patiëntkarakteristieken wordt in de tabellen 5 en 6 en in hoofdstuk 4 in meer detail behandeld. 

 

                                                      
22 Hantering van de definitie, waarin sprake is van dissensus wanneer drie van de twaalf scores aan het ene 
uiteinde van de 9-puntsschaal liggen en drie van de twaalf scores aan het andere uiteinde van die schaal 
liggen, leidt ertoe dat over 12 van de 272 indicaties (4,4%) geen overeenstemming bestaat. 
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Met betrekking tot het bewijs kan worden geconcludeerd dat er voor slechts vier combinaties 

solide wetenschappelijk bewijs (mediaan: A of B) lijkt te bestaan, namelijk voor de combinaties 

'MTX + CSA', 'MTX + anti-TNF', 'MTX + HCQ' en 'MTX + SSA + HCQ'.  

Tabel 4:  Passendheid van combinaties van DMARDs 

 

 Passendheid:  
gemiddelde  
medianen 

Passendheid: 
standaard-

deviatie 

Bewijs: 
gemiddelde 
medianen 

Bewijs*: 
standaard-    

deviatie 
MTX + Leflu 4,3 0,8 B-C 0,5 
MTX + CSA 4,6 1,1 B 0,0 
MTX + anti-TNF 7,3 1,7 A-B 0,5 
MTX + HCQ 4,3 1,4 B 0,0 
MTX + SSA + HCQ 4,4 2,4 B 0,5 
Leflu + CSA 1,8 0,4 D 0,0 
Leflu + anti-TNF 2,8 1,8 D 0,0 
Leflu + SSA 2,5 1,0 D 0,0 
Leflu + SSA + HCQ 3,1 1,1 D 0,0 
Leflu + SSA + Pred 3,6 1,0 D 0,0 
SSA + CSA 2,1 0,9 D 0,0 
SSA + HCQ 2,8 0,7 B 0,3 
Beste DMARD + Pred 5,7 1,1 C 0,4 
AUR + MTX 2,6 0,9 D 0,0 
AUR + anti-TNF 3,1 1,4 D 0,0 
MTX + SSA + Pred 5,6 1,9 B-C 1,0 
SSA + anti-TNF 4,3 1,4 D 0,0 

* De berekening van de standaarddeviatie veronderstelt 
gelijke afstanden tussen de oordelen van de panelleden 

 

Behandelgeschiedenis:  Tabel 5 laat zien in hoeverre de 17 bestudeerde DMARDs gemiddeld 

genomen passend worden gevonden voor patiënten met een specifieke behandelgeschiedenis.  Uit 

de tabel wordt duidelijk dat de panelleden combinatietherapie het minst passend vinden voor 

patiënten met nieuwe RA.  De patiënten die hebben gefaald op meerdere enkele DMARDs 

inclusief methotrexaat hebben volgens de panelleden gemiddeld genomen het meeste baat hebben 

bij combinatietherapie. 
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Tabel 5:  Passendheid van combinatietherapie voor patiënten  
met een specifieke behandelgeschiedenis23 

 

 Passendheid: 
gemiddelde 
medianen 

Passendheid: 
standaard-
deviatie 

Nieuwe RA 2,7 1,9 

Gefaald op MTX 4,1 2,0 

Gefaald op 1 DMARD 
(niet MTX) 

3,6 2,0 

Gefaald op meer dan 1 
enkele DMARDs (incl. 
MTX) 

5,0 1,6 

Gefaald op meer dan 1 
enkele DMARDs (niet 
MTX) 

4,1 1,8 

Gefaald op alle enkele 
DMARDs (niet 
biologisch) 

4,1 1,6 

Gefaald op alle enkele 
DMARDs en O'Dell 
(niet biologisch) 

3,6 1,8 

Gefaald op alle enkele 
DMARDs en O'Dell 
en Tugwell (niet 
biologisch) 

3,4 1,8 

 

Ernst van de aandoening:  Tabel 6 laat zien dat er geen significante verschillen zijn in de scores 

voor passendheid en bewijs die panelleden hebben gegeven aan milde en ernstige patiënten.  

Daaruit kan worden geconcludeerd dat in één klinisch onderzoek zowel patiënten met een mild 

als patiënten met een ernstig ziektebeeld kunnen worden opgenomen.  Een gedetailleerde blik op 

de resultaten van de tweede scoreronde (zie bijlage A) laat echter een belangrijke uitzondering 

zien.  Bij nieuwe RA, en met name bij toepassing van de combinaties 'MTX + SSA + Pred' en 

'Beste DMARD + Pred' wordt wel een duidelijk onderscheid tussen mild en ernstig gemaakt. 

 

                                                      
23 Een berekening van de gemiddelde sterkte van het bewijs, leidt ertoe dat het gemiddelde voor alle 
behandelgeschiedenissen 'C' is. Een dergelijk gemiddelde zegt echter weinig zonder dat de afzonderlijke 
combinatietherapieën in de berekening worden meegenomen.  
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Tabel 6:  Passendheid van combinatietherapie voor 
milde en ernstige RA24 

 

 Gemiddelde 
passendheid 

Standaard-
deviatie 

passendheid 
Mild 3,7 1,9 

Ernstig 4,0 2,0 

 

Panelreactie 

 

In hun reactie op de resultaten van de tweede ronde brachten de panelleden de volgende punten 

naar voren: 

• De combinaties werden nu ook met anti-TNF-alpha vergeleken.  Er is echter nog weinig 

bekend over anti-TNF-alpha; bovendien is het moeilijk verkrijgbaar.  De combinatie MTX + 

CSA wordt door sommige panelleden als goed alternatief voor anti-TNF-alpha beschouwd. 

• MTX + Leflu:  er is onvoldoende bekend over de synergistische effecten van deze 

combinatie. 

• Leflu + anti-TNF:  De panelleden verwachten dat de toevoeging van leflunomide aan een 

behandeling met anti-TNF geen extra baten voor de patiënt oplevert.   

• SSA + HCQ:  Men scoorde B of D voor de sterkte van het bewijs.  Sommigen extrapoleerden 

namelijk uit bewijs over andere populaties die dezelfde combinatie kregen (dus B), terwijl 

anderen dit onvoldoende basis voor bewijs vonden en slechts op hun eigen ervaring afgingen 

(dus D). 

• AUR + anti-TNF:  Anti-TNF kan als overbruggingstherapie voor goud werken in plaats van 

prednison.  Eén panellid vraagt zich af waarom men verwacht dat toevoeging van goud zou 

werken, als de patiënt al op een aantal DMARDs heeft gefaald. 

• MTX + SSA + Pred:  De werkzaamheid voor patiënten met nieuwe RA is bewezen, maar het 

is de vraag of je zo’n agressieve behandeling nodig hebt voor dit type patiënten.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
24 Een berekening van de gemiddelde sterkte van het bewijs, leidt ertoe dat het gemiddelde voor zowel een 
mild als een ernstig ziektebeeld 'C' is. Een dergelijk gemiddelde zegt echter weinig zonder dat de 
afzonderlijke combinatietherapieën in de berekening worden meegenomen. 
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3.4 Beoordeling van het panel door de panelleden 

 

Na afloop van de paneldiscussie in de Group Decision Room werd de panelleden gevraagd een 

evaluatieformulier in te vullen waarop zij hun mening over de gevolgde methode konden geven.  

De evaluatie richtte zich op het literatuuroverzicht, de eerste scoreronde, de panelbijeenkomst, het 

gebruik van de Group Decision Room en de algemene indruk van de panelleden. De beoordeling 

van het panel kan een indicatie zijn voor de bruikbaarheid van de methode.  Een overzicht van de 

gestelde vragen is te vinden in bijlage C. 

De vragenlijst werd door alle twaalf panelleden ingevuld. In het algemeen beoordeelden zij het 

panelproces positief.  Bijna alle panelleden geven aan dat zij het literatuuroverzicht volledig 

hebben gelezen.  Gemiddeld hebben zij daar ruim drie uur aan besteed.  De panelleden vonden 

het literatuuroverzicht informatief (3,8 op een schaal van 1-5) en gaven aan de informatie te 

hebben gebruikt bij het invullen van de scores in de eerste ronde.  Een van de panelleden was van 

mening dat het literatuuroverzicht en de scorelijst te weinig op elkaar aansloten.  

De meeste panelleden (tien van de twaalf) hebben het elektronische scoreformulier gebruikt.  De 

instructies voor het invullen van de scores waren duidelijk (4,1 op een schaal van 1-5) en ook de 

instructies voor het computerprogramma waren duidelijk (4,8 op een schaal van 1-5).  Het 

invullen van de scorelijsten werd door een deel van de panelleden als moeilijk en vervelend 

ervaren.  In het algemeen vonden de panelleden het invullen van de scores voor evidence iets 

vervelender dan het invullen van de scores voor passendheid.  Enkele panelleden hebben het 

gevoel dat zich mogelijk inconsistenties in hun scores voordoen (3,8 op een schaal van 1-5).  

Gemiddeld zijn de panelleden bijna drie uur bezig geweest met het invullen van de scorelijst.  

De panelleden waren tevreden over de deskundigheid van de discussieleider (4,5 op een schaal 

van 1-5), over de manier waarop de discussie werd geleid (4,5 op een schaal van 1-5) en over de 

informativiteit van de discussie (4,3 op een schaal van 1-5). Alhoewel sommige panelleden het 

idee hadden dat niet alle relevante onderwerpen tijdens de discussie aan de orde zijn geweest, was 

men wel tevreden over de manier waarop de onderwerpen in de discussie aan bod zijn geweest 

(3,8 op een schaal van 1-5).  De panelleden gaven tenslotte aan bij het invullen van hun scores in 

de tweede ronde beïnvloed te zijn door de discussie met de andere panelleden (4,2 op een schaal 

van 1-5).   

Het gebruik van de Group Decision Room werd door de meeste panelleden prettig gevonden (4,2 

op een schaal van 1-5) en men was van mening dat het gebruik van de Group Decision Room een 

duidelijke meerwaarde heeft (4,2 op een schaal van 1-5).  Twee panelleden merkten op het 

evaluatieformulier op dat zij enkele technische problemen die zijn opgetreden storend vonden. 
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De panelleden waren in het algemeen zeer tevreden over hun deelname aan het panel (4,3 op een 

schaal van 1-5), zij waren enigszins bescheiden over de waarde van hun eigen scores (3,8 op een 

schaal van 1-5), wat positiever over de waarde van de scores van het gehele panel (4,0 op een 

schaal van 1-5) en vonden het onderzoek achteraf beter dan zij bij voorbaat hadden verwacht (3,4 

op een schaal van 1-5).  De meeste panelleden waren van mening dat het onderzoek een goede 

basis zou kunnen vormen voor prioritering van verder onderzoek.  Een enkeling plaatste daar 

echter vraagtekens bij en was van mening dat verdere discussie over de uitkomsten van het 

onderzoek noodzakelijk is voordat tot prioritering van verder klinisch onderzoek wordt 

overgegaan.  De gemiddelde score was 3,8 op een schaal van 1-5. 
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Hoofdstuk 4: Prioriteiten voor toekomstig onderzoek 
 

Voor prioritering wordt gebruik gemaakt van de prioriteringsmatrix zoals die in de loop van het 

onderzoek ontwikkeld is.  Onderstaande tabel geeft aan hoe de indicaties verdeeld zijn over de 

verschillende categorieën.  In tabel 7 is uitgegaan van de definitie van passendheid die normaal 

gesproken wordt gehanteerd voor een panel met twaalf tot veertien panelleden, namelijk dat er 

geen overeenstemming is wanneer tenminste vier panelleden de behandeling als niet-passend 

beschouwen en tenminste vier andere panelleden de behandeling wel passend vinden. Hantering 

van een striktere definitie, waarin sprake is van dissensus wanneer drie van de twaalf scores aan 

het ene uiteinde van de 9-puntsschaal liggen en drie van de twaalf scores aan het andere uiteinde 

van die schaal liggen, zou ertoe leiden dat 29 indicaties van plaats verschuiven, waarvan er 7 van 

lage naar medium prioriteit verschuiven.  In de rest van dit hoofdstuk wordt echter uitgegaan van 

de eerstgenoemde definitie van overeenstemming.  

 

Tabel 7:  Allocatie van indicaties over  
prioriteringsmatrix 

 

 Mediaan passendheid 
 

Mediaan 
bewijs 

1 – 3 
(Niet 

passend) 

4 – 5 
(Pessimis-

tisch) 

6 – 7 
(Optimistisch) 

8 – 9 
(Enthousiast) 

Geen 
overeen-

stemming 
A Geen RCT.  

0 indicaties  
Geen RCT.   
0 indicaties 

Geen RCT.  
4 indicaties 

Geen RCT. 
9 indicaties 

N.v.t.25 

B Geen RCT.   
14 indicaties 

Lage 
prioriteit.  
32 indicaties 

Medium prio-
riteit (plaats 9). 
23 indicaties 

Medium prio-
riteit (plaats 6) 
0 indicaties 

N.v.t. 

C Geen RCT.   
3 indicaties 

Lage 
prioriteit.  
9 indicaties 

Medium prio-
riteit (plaats 8).  
10 indicaties 

Hoge prioriteit 
(plaats 1). 
0 indicaties 

N.v.t. 

D Geen RCT.    
103 indicaties 

Lage 
prioriteit. 
61 indicaties 

Medium prio-
riteit (plaats 7).  
2 indicaties 

Hoge prioriteit  
(plaats 2).  
0 indicaties 

N.v.t. 

Geen 
overeen-

stemming 

Geen RCT.  
0 indicaties 

Lage 
prioriteit.  
0 indicaties 

Hoge prioriteit  
(plaats 5).  
0 indicaties 

Hoge prioriteit  
(plaats 3).  
0 indicaties 

Hoge priori-
teit (plaats 4) 
2 indicaties 

 
 

                                                      
25 Als er geen overeenstemming over de passendheid van een combinatie bestaat, dan is het niet zinvol te 
kijken of er overeenstemming bestaat over het bewijs waarop het oordeel over passendheid wordt 
gebaseerd. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat ook geen overeenstemming over het bewijs bestaat. 
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Tabel 8 geeft aan hoe de prioriteiten zijn verdeeld over de verschillende patiëntkarakteristieken.  

De cijfers in de cellen zijn het aantal combinaties dat een hoge, medium, lage of geen prioriteit 

voor een klinische studie naar een specifiek type patiënt heeft.  Wanneer wordt gekeken naar 

zowel hoge, medium als lage prioriteit, dan zijn de patiënten met de behandelgeschiedenissen B, 

D en F het meest interessant om te bestuderen.  Wanneer alleen naar hoge en medium prioriteit 

wordt gekeken, dan gaat de meeste interesse uit naar de patiënten met behandelgeschiedenis B, C, 

D en E.  

 

Tabel 8:  Verdeling van prioriteiten over 
patiëntkarakteristieken 

 
Prioriteit Behandelgeschiedenis Ernst van 

de ziekte Hoog Medium Laag Geen 
Mild 1 indicatie  3 indicaties 13 indicaties A. Nieuwe RA 
Ernstig  2 indicatie 5 indicaties 11 indicaties 
Mild  4 indicaties 6 indicaties 7 indicaties B. Falen op eerste 

enkele DMARD 
(MTX) 

Ernstig  4 indicaties 7 indicaties   6 indicaties 

Mild   4 indicaties 3 indicaties 10 indicaties C. Falen op eerste 
enkele DMARD (niet 
MTX) 

Ernstig  4 indicaties 5 indicaties 8 indicaties 

Mild  5 indicaties 8 indicaties 4 indicaties D. Falen op >1 enkele 
DMARD (incl. MTX) Ernstig  5 indicaties 8 indicaties 4 indicaties 

Mild  4 indicaties 3 indicaties 10 indicaties E. Falen op >1 enkele 
DMARD (niet MTX) Ernstig  3 indicaties 5 indicaties 8 indicaties 

Mild   11 indicaties 6 indicaties F. Falen op alle enkele 
DMARDs (niet-
biologisch) 

Ernstig 1 indicatie  10 indicaties 6 indicaties 

Mild   8 indicaties 9 indicaties G. Falen op alle 
enkele DMARDs en 
O’Dell 

Ernstig   7 indicaties 10 indicaties 

Mild   7 indicaties 10 indicaties H. Falen op alle 
enkele DMARDs en 
O’Dell en Tugwell 

Ernstig   6 indicaties 11 indicaties 

Totaal 2 
indicaties 

 35  
indicaties 

102 
indicaties 

133 
indicaties 
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In tabel 9 wordt getoond hoe vaak de verschillende combinaties hoge, medium, lage of geen 

enkele prioriteit hebben gekregen.  Op basis van het oordeel van de panelleden zijn de volgende 

combinaties van DMARDs het meest interessant voor klinisch onderzoek: 'MTX + CSA', 'MTX + 

anti-TNF', 'MTX + HCQ', 'MTX + SSA + HCQ', 'MTX + SSA + Pred' en 'Beste DMARD + 

Pred'.  Daarnaast bestaat ook enige interesse voor de combinaties: 'MTX + Leflu', en 'SSA + anti-

TNF'.  

 
Tabel 9:  Verdeling van prioriteiten over  

combinaties van DMARDs 
 

Prioriteit Combinatie 
Hoog Medium Laag Geen 

MTX + Leflu  1 indicatie 12 indicaties 3 indicaties 
MTX + CSA 1 indicatie 2 indicaties 10 indicaties 3 indicaties 
MTX + anti-TNF  6 indicaties 1 indicatie 9 indicaties 
MTX + HCQ  3 indicaties 9 indicaties 4 indicaties 
MTX + SSA + HCQ  4 indicaties 2 indicaties 10 indicaties 
Leflu + CSA    16 indicaties 
Leflu + anti-TNF   6 indicaties 10 indicaties 
Leflu + SSA   4 indicaties 12 indicaties 
Leflu + SSA + HCQ   5 indicaties 11 indicaties 
Leflu + SSA + Pred.   10 indicaties 6 indicaties 
SSA + CSA   2 indicaties 14 indicaties 
SSA + HCQ   6 indicaties 10 indicaties 
MTX + SSA + Pred. 1 indicatie 7 indicaties 5 indicaties 3 indicaties 
AUR + anti-TNF   9 indicaties 7 indicaties 
AUR + MTX   5 indicaties 11 indicaties 
SSA + anti-TNF  2 indicaties 10 indicaties 4 indicaties 
Beste DMARD + 
Pred. 

 10 indicaties 6 indicaties 0 indicaties 

Totaal 2 indicaties 35 indicaties 102 indicaties 133 indicaties 
 

Opvallend is, dat de panelleden tijdens de discussie over de combinatie MTX + CSA deze 

combinatie niet zo interessant vonden, omdat men liever eerst andere monotherapieën zou 

uitproberen.  Toch verdient deze combinatie voor 1 indicatie hoge prioriteit, voor 2 indicaties  

medium prioriteit en voor 10 indicaties lage prioriteit voor verder onderzoek.  Wellicht doelde 

men in de discussie voornamelijk op patiënten die nog geen methotrexaat hadden gehad.  
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Tabel 10 geeft aan welke combinaties uit de prioriteringsmatrix (zie paragraaf 2.6) naar voren 

komen.  De combinaties worden gepresenteerd in volgorde van prioriteit voor klinisch onderzoek, 

waarbij plaats 1 de hoogste prioriteit verdient. ‘Plaats’ refereert aan de plaatsen die zijn bepaald 

in de prioriteringsmatrix. 

 

Tabel 10: Prioriteiten voor klinisch onderzoek 

 
Plaats 1 - 3  • Geen indicaties 
Plaats 4 
(1-2) 

• MTX + SSA + Pred bij patiënten met een mild ziektebeeld en nieuwe RA 
• MTX + CSA bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die eerder hebben 

gefaald op alle enkele DMARDs (niet-biologisch) 
Plaats 5 - 6 • Geen indicaties 
Plaats 7 
(3-4) 

• SSA + anti-TNF bij patiënten met een mild ziektebeeld die hebben gefaald 
op meer dan 1 enkele DMARD (incl. MTX) 

• SSA + anti-TNF bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die hebben 
gefaald op meer dan 1 enkele DMARD (incl. MTX) 

Plaats 8 
(5-14) 

• MTX + SSA + Pred bij patiënten met een mild ziektebeeld die hebben 
gefaald op MTX 

• MTX + SSA + Pred bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die hebben 
gefaald op MTX 

• Beste DMARD + Pred bij patiënten met een mild ziektebeeld die hebben 
gefaald op MTX 

• Beste DMARD + Pred bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die hebben 
gefaald op MTX 

• Beste DMARD + Pred bij patiënten met een mild ziektebeeld die hebben 
gefaald op 1 DMARD niet zijnde MTX 

• Beste DMARD + Pred bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die hebben 
gefaald op 1 DMARD niet zijnde MTX 

• Beste DMARD + Pred bij patiënten met een mild ziektebeeld die hebben 
gefaald op meer dan 1 enkele DMARD (incl. MTX) 

• Beste DMARD + Pred bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die hebben 
gefaald op meer dan 1 enkele DMARD (incl. MTX) 

• Beste DMARD + Pred bij patiënten met een mild ziektebeeld die hebben 
gefaald op meer dan 1 enkele DMARD niet zijnde MTX 

• Beste DMARD + Pred bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die hebben 
gefaald op meer dan 1 enkele DMARD niet zijnde MTX 

Plaats 9  
(15-37) 

• MTX + SSA + Pred bij patiënten met een mild ziektebeeld die hebben 
gefaald op 1 DMARD niet zijnde MTX 

• MTX + SSA + Pred bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die hebben 
gefaald op 1 DMARD niet zijnde MTX 

• MTX + SSA + Pred bij patiënten met een mild ziektebeeld die hebben 
gefaald op meer dan 1 enkele DMARD (incl. MTX) 

• MTX + SSA + Pred bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die hebben 
gefaald op meer dan 1 enkele DMARD (incl. MTX) 

• MTX + SSA + Pred bij patiënten met een mild ziektebeeld die hebben 
gefaald op meer dan 1 enkele DMARD niet zijnde MTX 

• MTX + SSA + Pred bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die hebben 
gefaald op meer dan 1 enkele DMARD niet zijnde MTX 

• MTX + Leflu bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die hebben gefaald 
op meer dan 1 enkele DMARD (incl. MTX) 
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• MTX + CSA bij patiënten met een mild ziektebeeld die hebben gefaald op 
meer dan 1 enkele DMARD (incl. MTX) 

• MTX + CSA bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die hebben gefaald 
op meer dan 1 enkele DMARD (incl. MTX) 

• MTX + anti-TNF bij patiënten met een mild ziektebeeld die hebben 
gefaald op MTX 

• MTX + anti-TNF bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die hebben 
gefaald op MTX 

• MTX + anti-TNF bij patiënten met een mild ziektebeeld die hebben 
gefaald op 1 DMARD niet zijnde MTX 

• MTX + anti-TNF bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die hebben 
gefaald op 1 DMARD niet zijnde MTX 

• MTX + anti-TNF bij patiënten met een mild ziektebeeld die hebben 
gefaald op meer dan 1 enkele DMARD niet zijnde MTX 

• MTX + anti-TNF bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die hebben 
gefaald op meer dan 1 enkele DMARD niet zijnde MTX 

• MTX + HCQ bij patiënten met een mild ziektebeeld die hebben gefaald op 
meer dan 1 enkele DMARD (incl. MTX) 

• MTX + HCQ bij patiënten met een mild ziektebeeld die hebben gefaald op 
meer dan 1 enkele DMARD niet zijnde MTX 

• MTX + HCQ bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die hebben gefaald 
op meer dan 1 enkele DMARD niet zijnde MTX 

• MTX + SSA + HCQ bij patiënten met een mild ziektebeeld die hebben 
gefaald op MTX 

• MTX + SSA + HCQ bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die hebben 
gefaald op MTX 

• MTX + SSA + HCQ bij patiënten met een mild ziektebeeld die hebben 
gefaald op 1 DMARD niet zijnde MTX 

• MTX + SSA + HCQ bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die hebben 
gefaald op 1 DMARD niet zijnde MTX 

• Beste DMARD + Pred voor patiënten met een ernstig ziektebeeld en 
nieuwe RA. 

 

De bovenstaande tabel geeft de prioriteiten voor klinisch onderzoek, zoals deze uit de 

panelexercitie naar voren komen.  De prioritering is geschied op theoretische gronden.  Er moet 

echter worden benadrukt dat bij de uiteindelijke keuze van te financieren klinisch onderzoek ook 

rekening moet worden gehouden met een aantal praktische overwegingen.  Deze praktische 

overwegingen worden beschreven in hoofdstuk 5.  
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Hoofdstuk 5:  Discussie en conclusie 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag of de RAM een geschikte methode is om onderzoek 

naar combinatietherapie te prioriteren. Na een korte beschrijving van de gevolgde methode wordt 

ingegaan op de prioriteiten die het gebruik van de RAM heeft opgeleverd. Ook wordt ingegaan op 

de andere mogelijkheden die de RAM biedt, zoals de bijdrage die een RAM-studie kan leveren 

aan richtlijnontwikkeling. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal praktische overwegingen die 

van invloed zijn op de uiteindelijke keuze ten aanzien van te financieren klinisch onderzoek.  

Tenslotte zullen ook aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot toekomstige toepassing 

van de RAND Approriateness Method (RAM) voor prioritering van combinaties van 

geneesmiddelen voor verder onderzoek.  

5.1 Samenvatting van de resultaten van het onderzoek 

 

De gevolgde methode:  De eerste vraag die centraal stond binnen ons onderzoek was de 

volgende:  Wat is een geschikte methode om te komen tot een snelle en efficiënte selectie van 

potentieel effectieve combinaties van geneesmiddelen waarvoor verder klinisch onderzoek 

noodzakelijk is teneinde de effectiviteit van een specifieke combinatietherapie aan te tonen? 

 

RAND Europe heeft antwoord gezocht op de vraag of de RAND Appropriateness Method 

(RAM), zoals die door RAND Europe is gebruikt en verfijnd, een geschikte methode is om het 

beoogde doel te bereiken.  Om dit te testen heeft RAND Europe de methode op enige punten 

aangepast zodat prioritering mogelijk was.  Vervolgens is de RAM toegepast op combinaties van 

disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) bij de behandeling van reumatoïde artritis 

(RA).   

 

Om prioritering van de vele mogelijke combinaties mogelijk te maken, was het belangrijk te 

kijken welke combinaties potentieel effectief zijn, maar waarvoor onvoldoende wetenschappelijk 

bewijs bestaat dat de effectiviteit voor RA aantoont.  Immers, studies die de effectiviteit van een 

combinatie reeds aantonen, hoeven niet herhaald te worden.  Ook is geen verder onderzoek 

noodzakelijk naar combinaties van geneesmiddelen waarover overeenstemming bestaat dat die 

niet passend zijn voor de behandeling van patiënten met RA.  Op basis van deze gedachte heeft 

RAND Europe dertien artsen die klinische ervaring hebben met de behandeling van RA en/of 

onderzoek doen naar RA, gevraagd een aantal combinaties op passendheid te beoordelen.  Eén 

panellid heeft zich tussentijds moeten terugtrekken uit het onderzoek, zodat uiteindelijk twaalf 

panelleden in beide rondes een oordeel hebben gegeven.  
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De beoordeling vond plaats in twee scorerondes.  Tijdens de eerste ronde kregen de panelleden 

een literatuuroverzicht en een scorelijst opgestuurd.  Het literatuuroverzicht diende om de 

panelleden een overzicht te geven van alle reeds uitgevoerde gerandomiseerde klinische studies 

op het gebied van combinatietherapie bij RA.  De scorelijst werd door de panelleden thuis 

ingevuld en geretourneerd aan RAND Europe.  Zij konden de scorelijst op papier alsook 

elektronisch invullen.  Hiertoe was een speciaal computerprogramma ontworpen.  De tweede 

scoreronde vond plaats in de Group Decision Room, een ruimte voor computerondersteunde 

vergaderingen in de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft.  Zodoende kon 

de paneldiscussie op efficiënte wijze verlopen – wijzigingen in de indicatiematrix konden 

bijvoorbeeld direct worden doorgevoerd, zodat in de tweede scoreronde van een herziene 

scorelijst gebruik kon worden gemaakt. 

 

De tweede scoreronde werd voorafgegaan door een discussie over de gekozen definities en over 

indicaties waarover – blijkens de resultaten van de eerste ronde – geen overeenstemming bestond. 

De panelleden hadden ook de mogelijkheid combinaties toe te voegen.   

 

Bij de beoordeling van de combinaties gaven de panelleden niet alleen een score voor de 

passendheid van die combinatie voor verschillende typen patiënten.  Zij gaven ook aan waarop zij 

hun oordeel baseerden: op bewijs uit gerandomiseerde klinische studies, of juist op minder sterk 

bewijs, zoals resultaten van een consensusbijeenkomst of de eigen mening. Door deze scores met 

elkaar te combineren, kon bepaald worden welke combinaties verder onderzoek behoeven en 

welke niet. Onderstaande prioriteringsmatrix toont deze wijze van combineren. 

 

 Mediaan passendheid 
 
Mediaan 

bewijs 

1 – 3 
(Niet 

passend) 

4 – 5 
(Pessimistisch) 

6 – 7 
(Optimistisch) 

8 – 9 
(Enthousiast) 

Geen 
overeen-

stemming 
A Geen 

prioriteit 
Geen prioriteit Geen prioriteit Geen prioriteit N.v.t. 

B Geen 
prioriteit  

Lage prioriteit 
 

Medium prioriteit 
(plaats 9) 

Medium prio-
riteit (plaats 6) 

N.v.t. 

C Geen 
prioriteit  

Lage prioriteit  
 

Medium prioriteit 
(plaats 8) 

Hoge prioriteit 
(plaats 1) 

N.v.t. 

D Geen 
prioriteit 
 

Lage prioriteit 
 

Medium prioriteit 
(plaats 7) 

Hoge prioriteit  
(plaats 2) 

N.v.t. 

Geen 
over-

eenstem-
ming 

Geen 
prioriteit 
 

Lage prioriteit Hoge prioriteit  
(plaats 5) 

Hoge prioriteit  
(plaats 3) 

Hoge 
prioriteit 
(plaats 4) 
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Hoewel zich op de dag van het panel enkele technische problemen voordeden, gaven de 

panelleden in de evaluatie van de paneldag aan dat zij het gebruik van de Group Decision Room 

nuttig vonden.  De panelleden konden de eigen scores zien, samen met histogrammen waarin de 

scores van de andere panelleden weergegeven werden.  Na afloop van de tweede scoreronde 

konden de resultaten direct op het gemeenschappelijke scherm worden getoond, waarna ze kort 

werden besproken.   

 

De resultaten:  De tweede vraag die centraal stond binnen ons onderzoek was: Wat zijn de 

prioriteiten voor klinisch onderzoek naar combinaties van geneesmiddelen voor reumatoïde artritis?   

 

Wanneer alleen naar de patiëntkarakteristieken wordt gekeken, dan bestaat met name interesse 

voor klinisch onderzoek naar combinatietherapieën bij patiënten die hebben gefaald op één enkele 

DMARD, maar die nog geen combinatietherapie hebben gehad.  Als combinaties van DMARDs 

worden bekeken zonder de patiëntkarakteristieken in aanmerking te nemen, zoals in tabel 9 is 

gedaan, dan verdienen de volgende drie combinaties de voorkeur bij de financiering van 

toekomstig onderzoek: 

• Beste DMARD + Pred 

• MTX + SSA + Pred 

• MTX + anti-TNF 

 

Wanneer zowel combinaties van DMARDs als de patiëntkarakteristieken worden meegenomen, 

zoals in de prioriteringsmatrix in tabel 10, komen de volgende combinaties naar voren die nader 

klinisch onderzoek vergen.  De belangrijkste hiervan zijn: 

• MTX + SSA + Pred bij bijna alle typen patiënten. Klinisch onderzoek krijgt geen prioriteit 

voor patiënten met een ernstig ziektebeeld en nieuwe RA, omdat de werkzaamheid van de 

combinatie 'MTX + SSA + Pred' voor deze patiënten reeds is bewezen. Ten aanzien van deze 

combinatie voor patiënten met een mild ziektebeeld en nieuwe RA bestond geen 

overeenstemming tussen de panelleden. Sommige panelleden gaven aan dat de werkzaamheid 

van deze combinatie voor patiënten met nieuwe RA is bewezen en vonden de combinatie 

daarom passend, terwijl anderen deze combinatie niet passend vonden omdat zij zich 

afvroegen of zo’n agressieve behandeling nodig is voor dit type patiënten. 

• MTX + CSA bij patiënten met een ernstig ziektebeeld die eerder hebben gefaald op alle 

enkele DMARDs (niet-biologisch). 

• SSA + anti-TNF bij patiënten met een mild of ernstig ziektebeeld die hebben gefaald op meer 

dan 1 enkele DMARD, inclusief MTX. 

• Beste DMARD + Pred voor patiënten die op alle enkele DMARDs hebben gefaald. 
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5.2 Mogelijk gebruik van de RAM voor richtlijnontwikkeling 

 

In het onderhavige onderzoek zijn de scores voor passendheid voornamelijk gebruikt om 

toekomstig klinisch onderzoek naar combinatietherapie bij RA te prioriteren.  Deze scores zouden 

echter ook kunnen worden gebruikt om richtlijnen voor de behandeling van RA te ontwikkelen.  

Momenteel zijn in Nederland (nog) geen richtlijnen voor reumatoïde artritis in ontwikkeling.   

Om een eerste indruk te geven van de wijze waarop de resultaten van dit onderzoek zouden 

kunnen worden gebruikt voor richtlijnontwikkeling op het gebied van RA, wordt hier in meer 

detail ingegaan op de beoordeling van de passendheid van combinatietherapieën door de 

panelleden. 

 

Niet passend:  Er zijn enkele combinaties van geneesmiddelen die de panelleden voor alle 

indicaties niet of weinig passend vonden (mediaan is 5 of lager).  Dit oordeel van de panelleden   

was gebaseerd op een combinatie van inzichten uit de wetenschappelijke literatuur en klinische 

ervaringen. Deze combinaties zijn: 

• Leflu + CSA 
• Leflu + anti-TNF 
• Leflu + SSA 
• Leflu + SSA + HCQ 
• Leflu + SSA + Pred 
• SSA + CSA 
• SSA + HCQ 
• AUR + MTX 
• AUR + anti-TNF 

Deze combinaties zijn volgens de panelleden even passend als of minder passend dan 

monotherapie;  de panelleden hadden dus weinig vertrouwen in de bovengenoemde combinaties 

van DMARDs. 

 

Passend:  Er zijn echter een aantal indicaties waarover de panelleden wel optimistisch of 

enthousiast waren.  Het meest enthousiast (mediaan = 8 of 9) waren de panelleden over de 

volgende indicaties: 

• MTX + SSA + Pred bij patiënten met een mild of ernstig ziektebeeld die hebben gefaald op 
MTX 

• MTX + SSA + Pred bij patiënten met een mild of ernstig ziektebeeld die hebben gefaald op 1 
DMARD niet zijnde MTX 

• MTX + SSA + Pred bij patiënten met een mild of ernstig ziektebeeld die hebben gefaald op 
meer dan 1 enkele DMARD (incl. MTX) 

• MTX + SSA + Pred bij patiënten met een mild of ernstig ziektebeeld die hebben gefaald op 
meer dan 1 enkele DMARD niet zijnde MTX 
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• MTX + anti-TNF bij patiënten met een mild of ernstig ziektebeeld die hebben gefaald op 
meer dan 1 enkele DMARD (incl. MTX) 

• MTX + anti-TNF bij patiënten met een mild of ernstig ziektebeeld die hebben gefaald op alle 
enkele DMARDs (niet biologisch) 

• MTX + anti-TNF bij patiënten met een mild of ernstig ziektebeeld die hebben gefaald op alle 
enkele DMARDs en O’Dell (niet biologisch) 

• MTX + anti-TNF bij patiënten met een mild of ernstig ziektebeeld die hebben gefaald op alle 
enkele DMARDs, O’Dell en Tugwell (niet biologisch) 

• MTX + SSA + Pred bij patiënten met een ernstig ziektebeeld en nieuwe RA 

Dit betekent dat de panelleden het geven van de genoemde indicatie een zeer goed idee vinden voor 

de beschreven patiënten.  In eventueel te ontwikkelen richtlijnen zou dus een positief advies over de 

toepassing van deze combinaties voor de beschreven patiënten kunnen worden opgenomen.  

 

Meest passende combinaties van DMARDs voor de beschreven patiënten:  In tabel 11 wordt 

per type patiënt beschreven welke combinatie als de meest geschikte werd beschouwd.  De score 

is toegevoegd om te laten zien of de panelleden de combinatie passender (mediaan hoger dan 5) 

vonden dan de beste monotherapie.  Zo werd bijvoorbeeld duidelijk dat de panelleden de 

combinatie 'MTX met HCQ' het meest passend vinden bij patiënten met nieuwe RA en een mild 

ziektebeeld.  Deze combinatie werd echter niet beter of slechter gevonden dan de best denkbare 

monotherapie (mediaan = 5).  Bij patiënten met nieuwe RA en een ernstig ziektebeeld werden 

sommige combinaties wel passender gevonden dan monotherapie; de combinatie 'MTX + SSA + 

Pred' werd daarvan het meest passend gevonden.  Dit wil zeggen dat de panelleden van mening 

waren dat bij patiënten met nieuwe RA en een ernstig ziektebeeld meteen deze combinatie zou 

moeten worden voorgeschreven, zonder eerst monotherapie te proberen.  
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Tabel 11: Meest passende combinatie per patiënttype 
 

Behandelgeschiedenis Meest passende combinatie(s) Mediaan 
   
Nieuwe RA Mild  MTX + SSA + Pred 

MTX + HCQ 
5 
5 

 Ernstig MTX + SSA + Pred 8 
Gefaald op MTX Mild  MTX + anti-TNF 

MTX + SSA + Pred 
7 
7 

 Ernstig MTX + anti-TNF 
Beste DMARD + Pred 
MTX + SSA + Pred 

7 
7 
7 

Gefaald op 1 DMARD (niet 
MTX) 

Mild  MTX + SSA + Pred 7 
 

 Ernstig MTX + SSA + HCQ 
Beste DMARD + Pred 

7 
7 

Gefaald op > 1 enkele 
DMARDs (incl. MTX) 

Mild  MTX + anti-TNF 8 

 Ernstig MTX + anti-TNF 8 
Gefaald op > 1 enkele 
DMARDs (niet MTX) 

Mild  MTX + SSA + Pred 7 

 Ernstig MTX + anti-TNF 
MTX + SSA + HCQ 
MTX + SSA + Pred 

7 
7 
7 

Gefaald op alle enkele 
DMARDs (niet biologisch) 

Mild  MTX + anti-TNF 8,5 

 Ernstig MTX + anti-TNF 9 
Gefaald op alle enkele 
DMARDs en O’Dell (niet 
biologisch) 

Mild  MTX + anti-TNF 8,5 

 Ernstig MTX + anti-TNF 9 
Gefaald op alle enkele 
DMARDs, O’Dell en 
Tugwell (niet biologisch) 

Mild  MTX + anti-TNF 8,5 

 Ernstig MTX + anti-TNF 9 
 

5.3  Discussie 

 

In hoofdstuk vier is gekomen tot een prioritering van klinisch onderzoek naar combinaties van 

DMARDs, zoals deze theoretisch wenselijk is.  Er zijn echter ook een aantal praktische 

overwegingen die moeten worden meegenomen bij het nemen van een beslissing over 

financiering van toekomstig klinisch onderzoek.  Belangrijke praktische overwegingen bij de 

prioritering van onderzoek naar combinatietherapie bij RA zijn:  

 

• Reeds lopend onderzoek:  Het is belangrijk om te kijken of er niet, ergens in de wereld, 

reeds studies gaande of gepland zijn die bovenstaande combinaties onderzoeken voor de 

besproken patiëntpopulatie.  Zo is het bekend dat er momenteel een studie gaande is die 
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verschillende monotherapieën in combinatie met prednison bestudeert.  In dat geval kan de 

voorkeur gegeven worden aan een combinatie die lager op de prioriteringslijst staat. 

• De omvang van de patiëntpopulatie:  Gezien de hoge kosten van goed uitgevoerd klinisch 

onderzoek, verdient het vaak de voorkeur onderzoek uit te zetten waar een grote 

patiëntpopulatie baat bij kan hebben.  Het kan namelijk zo zijn dat bepaalde kenmerken 

slechts bij een gering aantal patiënten voorkomen.  Het is aan het CVZ om dan de 

overweging te maken of zij het de moeite vindt om haar onderzoeksgelden in een relatief 

kleine populatie te steken.  Gezien het feit dat de geprioriteerde combinaties belangrijk 

werden geacht voor een groot deel van de patiënttypen, zal dit in het geval van RA niet voor 

grote problemen zorgen. 

• De beschikbaarheid van de geneesmiddelen:  In het onderhavige onderzoek is de 

panelleden gevraagd overwegingen met betrekking tot kosten en verkrijgbaarheid van 

medicijnen niet mee te laten wegen in hun oordeel over combinaties.  Zij hebben zich 

geconcentreerd op de klinische effectiviteit van een combinatie.  Voor het CVZ kunnen 

kosten en de verkrijgbaarheid van medicijn echter wél een factor zijn bij het uitzetten van 

onderzoek.  Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het in de praktijk niet mogelijk is een bepaald 

geneesmiddel of een bepaalde combinatie van geneesmiddelen aan patiënten met RA voor te 

schrijven.  Ten aanzien van RA bestond lange tijd onzekerheid over de verkrijgbaarheid van 

anti-TNF-alpha en de vraag of ziekenhuizen dit geneesmiddel, gezien de hoge kosten ervan, 

konden voorschrijven. Recentelijk werd echter bekend dat anti-TNF-alpha nu verkrijgbaar is 

via Remicade en dat ziekenhuizen die het middel verstrekken tijdelijk een extra vergoeding 

krijgen. 

• Combinatie van prioriteiten:  Het is mogelijk om ervoor te kiezen de geprioriteerde 

combinaties in één studie te onderzoeken;  bijvoorbeeld 'MTX + SSA + Pred' vergelijken met 

'MTX + Pred' en 'SSA + Pred'; zo worden tegelijk enkele monotherapieën in combinatie met 

prednison onderzocht.  Dit zou ook een optie zijn met betrekking tot step-up/step-down 

behandelstrategieën.  Dit biedt de mogelijkheid tegelijkertijd de werkzaamheid van een 

combinatie en de meest geschikte behandelstrategie te bestuderen.  Eén studie-arm zou dan 

de combinatie toegediend krijgen, terwijl een andere een step-up of step-down schema volgt.   

• Dissensus tussen de panelleden:  Wanneer dissensus tussen de panelleden bestaat over de 

passendheid van een bepaalde combinatietherapie voor een specifiek patiënttype, kan het om 

verschillende redenen moeilijk zijn om een klinisch onderzoek van de grond te krijgen. In het 

onderhavige project waren de panelleden het bijvoorbeeld niet eens over de passendheid van 

de combinatie 'MTX + SSA + Pred' voor patiënten met een mild ziektebeeld en nieuwe RA.  

Een aantal panelleden vond deze combinatie wel passend, terwijl anderen deze combinatie te 
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agressief vonden voor patiënten met een mild ziektebeeld en nieuwe RA.  In dit geval zal 

men hiermee rekening moeten houden bij het ontwerp van het onderzoeksprotocol. 

 

Uit het onderhavige project blijkt dat bij de opzet van een klinisch onderzoek rekening moet 

worden gehouden met de volgende overwegingen: 

 

• Onderscheid tussen mild en ernstig maakt meestal niet uit:  Uit analyse van de data is 

gebleken dat er geen significante verschillen waren in de scores die de panelleden toekenden 

aan patiënten met een milde of een ernstige aandoening, hoewel zij van te voren hadden 

aangegeven dat zij dit onderscheid wel belangrijk vonden.  In een toekomstig onderzoek zou 

hiervoor dus niet gestratificeerd hoeven te worden. 

• Beste DMARD:  Eén van de combinaties die op de prioriteringslijst voorkomt, is niet zozeer 

een combinatie als wel een groep combinaties: 'Beste DMARD + Pred'.  Tijdens het 

onderzoek is de panelleden niet gevraagd welke DMARD zij als de ‘beste’ aanmerkten.  Als 

besloten wordt een aantal monotherapieën in een klinische studie te onderzoeken, zou in een 

korte survey onder de panelleden (of onder reumatologen in Nederland) gevraagd moeten 

worden welke monotherapieën zij als de ‘beste’ beschouwen. 

• Comorbiditeit:  In dit onderzoek is comorbiditeit niet in aanmerking genomen, omdat hierbij 

over het algemeen geen verschil bestaat tussen monotherapie of combinatietherapie.  Immers, 

het gaat er eigenlijk om dat een patiënt door comorbiditeit een bepaald DMARD niet kan 

verdragen.  Dit staat los van het feit of dat DMARD als monotherapie of in combinatie wordt 

voorgeschreven.  Voor dit onderzoek is comorbiditeit dus geen selectiecriterium, ook omdat 

mensen met comorbiditeit om medische en ethische redenen over het algemeen niet in een 

klinische studie worden betrokken.  In realiteit bestaat deze comorbiditeit echter wel; dit dient 

de behandelend arts in aanmerking te nemen bij de behandelkeuze. 
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5.4  Aanbevelingen 

 

Om de toepassing van de RAM ook in het vervolg succesvol te doen zijn, suggereren we hier 

enkele factoren die van nut zijn geweest in het onderhavige onderzoek en die voor toekomstig 

onderzoek toegevoegd zouden kunnen worden. 

 

In de eerste plaats is een goede afbakening van begrippen en een duidelijke definitie ervan erg 

belangrijk.  Het is belangrijk dat de panelleden bij hun scores dezelfde behandeling (met dezelfde 

dosis) en dezelfde patiëntkarakteristieken in gedachten hebben.  De discussie voorafgaand aan de 

tweede scoreronde biedt een goede gelegenheid om eventuele onduidelijkheden naar voren te 

brengen. 

 

Ten tweede is het van belang dat het onderzoek door een onafhankelijke organisatie wordt 

uitgevoerd.  Bij onderzoek naar prioritering van onderzoeksgelden spelen immers grote belangen.  

Een onafhankelijke organisatie die de uitvoering van de methode leidt, kan ervoor zorgen dat het 

belang van de geneeskunde voorop blijft staan.  Daarbij is wel de inbreng van medische experts 

binnen het project essentieel voor het welslagen van het project.  Het is belangrijk een 

projectteamlid met medische expertise op het te onderzoeken gebied te hebben.  Dit lid helpt de 

structuur van het literatuuronderzoek te bepalen en speelt een belangrijke rol bij het ontwerp van 

de indicatiematrix.  De RAM is voldoende flexibel om wijzigingen in de indicatiematrix aan te 

brengen wanneer de panelleden dat nodig achten.  Daarnaast is het belangrijk de relevante 

wetenschappelijke verenigingen bij het project te betrekken.  Op die manier kan zeker worden 

gesteld dat de projectteamleden op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen binnen 

het vakgebied en kan draagvlak voor de resultaten van het onderzoek worden gegarandeerd.  In 

de planning van het onderzoek dient voldoende tijd ingeruimd te worden voor deze contacten. 

 

Het uitvoeren van een literatuuronderzoek is ook in deze studie zeer nuttig gebleken.  De 

panelleden gaven allen aan het literatuuroverzicht gelezen te hebben.  Zij vonden het zeer 

informatief.  Bij beschouwing van alle scores voor de sterkte van het bewijs waarop de 

panelleden hun oordeel baseren, bleek dat zij slechts een A voor sterk bewijs toekenden aan een 

indicatie als er inderdaad een gerandomiseerde studie heeft plaatsgevonden waarin de betreffende 

combinatie op de betreffende patiëntgroep was getest.  Mocht bij de start van een nieuw 

onderzoek recentelijk een systematisch literatuuroverzicht gepubliceerd zijn, dan dient dit 

bekeken te worden op zijn geschiktheid voor het project.  Alleen als het gepubliceerde onderzoek 

dezelfde inclusiecriteria hanteert als het projectteam, kan dit worden gebruikt.  Het is goed 

mogelijk om een bestaand literatuuroverzicht als basis te gebruiken en aan te vullen.  Op deze 
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manier kunnen tijd en geld worden bespaard, want een goed literatuuronderzoek vergt een flinke 

investering in tijd en geld.  Het is in ieder geval noodzakelijk het literatuuroverzicht grondig aan 

te pakken, omdat het de basis vormt voor het verdere project. 

 

Voor het opstellen van een goede scorelijst zou een telefonische inventarisatie van interessante 

behandelingen en patiëntkarakteristieken overwogen kunnen worden.  Hierdoor kan de discussie 

voorafgaand aan de tweede scoreronde worden verkort en is de kans groter dat de scorelijst direct 

een representatief beeld van de patiëntenpopulatie geeft.  De selectie van te onderzoeken 

combinaties dient echter aan het projectteam gelaten te worden, om te voorkomen dat individuele 

voorkeuren – en belangen – van artsen een te grote invloed hebben op de scorelijst.  De RAM is 

nu juist zo ontworpen, dat deze voorkeuren geen plaats hebben.  De samenstelling van het panel 

dient de mogelijkheid van deze voorkeuren in acht te nemen.  Wanneer de panelleden uit 

verschillende delen van het land komen, in perifere en academische ziekenhuizen werken en uit 

verschillende specialismen afkomstig zijn, is het waarschijnlijk dat in het panel een breed 

spectrum aan visies op het studie-onderwerp is vertegenwoordigd. 

 

Het gebruik van een elektronische scorelijst faciliteert het scoren en verkleint de kans dat 

panelleden per ongeluk een pagina overslaan. Bovendien kan de tweede scoreronde efficiënt 

geleid worden en kunnen de resultaten snel worden geanalyseerd.  Tijdens dit onderzoek is de 

panelleden aangeraden in ieder geval reeds bij de eerste scoreronde de elektronische versie van de 

scorelijst te bekijken, ook als zij de voorkeur gaven aan de papieren versie in de eerste ronde, 

omdat de elektronische lijst in de tweede ronde gebruikt zou worden.  De panelleden bleken dit 

allen gedaan te hebben, zodat zij hun scores voor de tweede ronde vlot en met een minimum aan 

technische assistentie konden invullen. Het gebruik van de elektronische scorelijst is dan ook 

nuttig en kan optimaal benut worden als de panelleden het programma van te voren even 

bekijken.  Het blijft echter belangrijk ook een papieren scorelijst aan te bieden, voor panelleden 

die helemaal geen computer tot hun beschikking hebben of de lijst thuis of in het vliegtuig willen 

invullen.  Tijdens de panelbijeenkomst dient de technologie goed te functioneren, omdat het 

anders de paneldiscussie verstoort. 

 

Concluderend kunnen we stellen dat de RAM een goede wetenschappelijke basis vormt voor 

prioritering van onderzoeksgelden.  De discussie over prioritering van onderzoeksgelden kan met 

behulp van de RAM op een zodanige manier worden vormgegeven dat de prioriteiten tot stand 

komen zonder dat persoonlijke belangen een te grote rol in de discussie spelen.  Tenslotte moet 

worden opgemerkt dat de RAM niet alleen kan worden gebruikt voor het prioriteren van 

onderzoeksgelden, maar ook andere mogelijkheden biedt.   
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Het onderhavige onderzoek heeft zich met name geconcentreerd op prioritering van toekomstig 

klinisch onderzoek.  Dit betekent dat het voornaamste resultaat van dit onderzoek een lijst van 

indicaties is waarvoor verder klinisch onderzoek noodzakelijk is.  Uit de resultaten komen echter 

ook een aantal combinaties van DMARDs naar voren die volgens de panelleden zeer passend 

voor een specifieke patiënt zijn en waarvoor overtuigend wetenschappelijk bewijs bestaat.  Deze 

indicaties komen niet naar voren in de prioriteringsmatrix, omdat geen verder onderzoek nodig is, 

maar kunnen wel als basis dienen voor de ontwikkeling van medische richtlijnen voor de 

behandeling van RA.  Ook wanneer overeenstemming bestaat tussen de panelleden dat een 

bepaalde indicatie absoluut geen goed idee is, kan dit een basis voor richtlijnontwikkeling zijn.    

Door disseminatie van de resultaten, bijvoorbeeld in de vorm van een website waarop de 

resultaten van het panel kunnen worden geraadpleegd, kan een bijdrage worden geleverd aan 

verbetering van de medische praktijk.   

 

Kortom, dit project heeft duidelijk gemaakt dat met de RAM een positieve bijdrage aan de 

medische praktijk kan worden geleverd door enerzijds inzicht te bieden in de effectiviteit van 

specifieke medische behandelingen en anderzijds te komen tot aanbevelingen voor een efficiënte 

inzet van onderzoeksgelden. 
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Bijlage A: 
Resultaten tweede scoreronde 
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Legenda 
 
A: Nieuwe RA 
B: Falen MTX 
C: Falen 1 DMARD (niet MTX) 
D: Falen >1 enkele DMARDs (incl. MTX) 
E: Falen >1 enkele DMARDs (niet MTX) 
F: Falen alle enkele DMARDs (niet biologisch) 
G: Falen alle enkele DMARDs en O'Dell (niet biologisch) 
H:  Falen alle enkele DMARDs en O'Dell en Tugwell (niet 

biologisch) 
  
NO! Er bestaat geen overeenstemming tussen de panelleden bij 

hantering van de definitie dat tenminste 4 van de 12 panelleden   
1, 2, of 3 hebben gescoord en tenminste 4 van de 12 panelleden 7, 
8 of 9 hebben gescoord 

?? Er bestaat geen overeenstemming tussen de panelleden bij 
hantering van de definitie dat tenminste 3 van de 12 panelleden   
1, 2, of 3 hebben gescoord en tenminste 3 van de 12 panelleden 7, 
8 of 9 hebben gescoord 

 
 
   Passendheid Bewijs 
Gesch. Aandoening Combinatie Mediaan Over-

eenst.? 
Mediaan Over-

eenst.? 
A mild MTX+Leflu 3 … C ... 
A ernstig MTX+Leflu 4 … C ... 
B mild MTX+Leflu 4.5 … B ... 
B ernstig MTX+Leflu 5 … B ... 
C mild MTX+Leflu 3 … C ... 
C ernstig MTX+Leflu 3 … C ... 
D mild MTX+Leflu 5 … B ... 
D ernstig MTX+Leflu 6 … B ... 
E mild MTX+Leflu 4.5 … C ... 
E ernstig MTX+Leflu 5 … B ... 
F mild MTX+Leflu 4.5 … B ... 
F ernstig MTX+Leflu 4.5 … B ... 
G mild MTX+Leflu 4 … B ... 
G ernstig MTX+Leflu 4 … B ... 
H mild MTX+Leflu 4 … B ... 
H ernstig MTX+Leflu 4 … B ... 
A mild MTX+CSA 3 … B ?? 
A ernstig MTX+CSA 4 … B ?? 
B mild MTX+CSA 5 … B ... 
B ernstig MTX+CSA 5 … B ... 
C mild MTX+CSA 4.5 … B ... 
C ernstig MTX+CSA 5 … B ... 
D mild MTX+CSA 6.5 ?? B ... 
D ernstig MTX+CSA 6.5 ?? B ... 
E mild MTX+CSA 5 … B ... 
E ernstig MTX+CSA 5 … B ... 
F mild MTX+CSA 5 … B ... 
F ernstig MTX+CSA 5 NO! B ... 
G mild MTX+CSA 4 … B ... 
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G ernstig MTX+CSA 4.5 … B ... 
H mild MTX+CSA 3 … B ?? 
H ernstig MTX+CSA 3 … B ?? 
A mild MTX+anti-TNF 3 … B ... 
A ernstig MTX+anti-TNF 5 ?? B ... 
B mild MTX+anti-TNF 7 ?? B ... 
B ernstig MTX+anti-TNF 7 … B ... 
C mild MTX+anti-TNF 6 ?? B ... 
C ernstig MTX+anti-TNF 6.5 ?? B ... 
D mild MTX+anti-TNF 8 … A ... 
D ernstig MTX+anti-TNF 8 … A ... 
E mild MTX+anti-TNF 6.5 … B ... 
E ernstig MTX+anti-TNF 7 … B ... 
F mild MTX+anti-TNF 8.5 … A ... 
F ernstig MTX+anti-TNF 9 … A ... 
G mild MTX+anti-TNF 8.5 … A ... 
G ernstig MTX+anti-TNF 9 … A ... 
H mild MTX+anti-TNF 8.5 … A ... 
H ernstig MTX+anti-TNF 9 … A ... 
A mild MTX+HCQ 5 … B ... 
A ernstig MTX+HCQ 5 … B ... 
B mild MTX+HCQ 5 … B ... 
B ernstig MTX+HCQ 5 … B ... 
C mild MTX+HCQ 5 … B ... 
C ernstig MTX+HCQ 5 … B ... 
D mild MTX+HCQ 5.5 … B ... 
D ernstig MTX+HCQ 5 … B ... 
E mild MTX+HCQ 6 … B ... 
E ernstig MTX+HCQ 5.5 … B ... 
F mild MTX+HCQ 5 … B ... 
F ernstig MTX+HCQ 4.5 … B ... 
G mild MTX+HCQ 2 … B ... 
G ernstig MTX+HCQ 2 … B ... 
H mild MTX+HCQ 2 … B ?? 
H ernstig MTX+HCQ 2 … B ?? 
A mild MTX+SSA+HCQ 4 … B ... 
A ernstig MTX+SSA+HCQ 5 … B ... 
B mild MTX+SSA+HCQ 6.5 … B ... 
B ernstig MTX+SSA+HCQ 6.5 … B ... 
C mild MTX+SSA+HCQ 6 ?? B ... 
C ernstig MTX+SSA+HCQ 7 … B ... 
D mild MTX+SSA+HCQ 6 … A ... 
D ernstig MTX+SSA+HCQ 7 … A ... 
E mild MTX+SSA+HCQ 6 … A ... 
E ernstig MTX+SSA+HCQ 7 … A ... 
F mild MTX+SSA+HCQ 3 … B ... 
F ernstig MTX+SSA+HCQ 3 ?? B ... 
G mild MTX+SSA+HCQ 1 … B ?? 
G ernstig MTX+SSA+HCQ 1 … B ?? 
H mild MTX+SSA+HCQ 1 … B ?? 
H ernstig MTX+SSA+HCQ 1 … B ?? 
A mild Leflu+CSA 1 … D ... 
A ernstig Leflu+CSA 1.5 … D ... 
B mild Leflu+CSA 1.5 … D ... 
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B ernstig Leflu+CSA 2.5 … D ... 
C mild Leflu+CSA 1.5 … D ... 
C ernstig Leflu+CSA 1.5 … D ... 
D mild Leflu+CSA 2 … D ... 
D ernstig Leflu+CSA 2.5 … D ... 
E mild Leflu+CSA 1.5 … D ... 
E ernstig Leflu+CSA 2 … D ... 
F mild Leflu+CSA 2 … D ... 
F ernstig Leflu+CSA 2 … D ... 
G mild Leflu+CSA 2 … D ... 
G ernstig Leflu+CSA 2 … D ... 
H mild Leflu+CSA 1.5 … D ... 
H ernstig Leflu+CSA 2 … D ... 
A mild Leflu+anti-TNF 1 … D ... 
A ernstig Leflu+anti-TNF 1 … D ... 
B mild Leflu+anti-TNF 1 … D ... 
B ernstig Leflu+anti-TNF 1 … D ... 
C mild Leflu+anti-TNF 1 … D ... 
C ernstig Leflu+anti-TNF 1.5 … D ... 
D mild Leflu+anti-TNF 2 … D ... 
D ernstig Leflu+anti-TNF 3 … D ... 
E mild Leflu+anti-TNF 1.5 … D ... 
E ernstig Leflu+anti-TNF 1.5 … D ... 
F mild Leflu+anti-TNF 5 … D ... 
F ernstig Leflu+anti-TNF 5 … D ... 
G mild Leflu+anti-TNF 5 … D ... 
G ernstig Leflu+anti-TNF 5 … D ... 
H mild Leflu+anti-TNF 5 … D ... 
H ernstig Leflu+anti-TNF 5 … D ... 
A mild Leflu+SSA 1 … D ... 
A ernstig Leflu+SSA 1 … D ... 
B mild Leflu+SSA 2 … D ... 
B ernstig Leflu+SSA 2.5 … D ... 
C mild Leflu+SSA 1 … D ... 
C ernstig Leflu+SSA 1.5 … D ... 
D mild Leflu+SSA 4 … D ... 
D ernstig Leflu+SSA 4 … D ... 
E mild Leflu+SSA 2 … D ... 
E ernstig Leflu+SSA 2.5 … D ... 
F mild Leflu+SSA 3.5 … D ... 
F ernstig Leflu+SSA 3.5 … D ... 
G mild Leflu+SSA 3 … D ... 
G ernstig Leflu+SSA 3 … D ... 
H mild Leflu+SSA 3 … D ... 
H ernstig Leflu+SSA 3 … D ... 
A mild Leflu+SSA+HCQ 1 … D ... 
A ernstig Leflu+SSA+HCQ 1 … D ... 
B mild Leflu+SSA+HCQ 2.5 … D ... 
B ernstig Leflu+SSA+HCQ 3.5 … D ... 
C mild Leflu+SSA+HCQ 3 … D ... 
C ernstig Leflu+SSA+HCQ 3 … D ... 
D mild Leflu+SSA+HCQ 5 … D ... 
D ernstig Leflu+SSA+HCQ 5 … D ... 
E mild Leflu+SSA+HCQ 3 … D ... 
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E ernstig Leflu+SSA+HCQ 3 … D ... 
F mild Leflu+SSA+HCQ 3.5 … D ... 
F ernstig Leflu+SSA+HCQ 3.5 … D ... 
G mild Leflu+SSA+HCQ 3 … D ... 
G ernstig Leflu+SSA+HCQ 3 … D ... 
H mild Leflu+SSA+HCQ 3 … D ... 
H ernstig Leflu+SSA+HCQ 3 … D ... 
A mild Leflu+SSA+Pred. 1.5 … D ... 
A ernstig Leflu+SSA+Pred. 2 … D ... 
B mild Leflu+SSA+Pred. 4.5 … D ... 
B ernstig Leflu+SSA+Pred. 5 ?? D ... 
C mild Leflu+SSA+Pred. 3 … D ... 
C ernstig Leflu+SSA+Pred. 3 … D ... 
D mild Leflu+SSA+Pred. 5 … D ... 
D ernstig Leflu+SSA+Pred. 5 … D ... 
E mild Leflu+SSA+Pred. 3 … D ... 
E ernstig Leflu+SSA+Pred. 3 … D ... 
F mild Leflu+SSA+Pred. 3.5 … D ... 
F ernstig Leflu+SSA+Pred. 4 … D ... 
G mild Leflu+SSA+Pred. 3.5 … D ... 
G ernstig Leflu+SSA+Pred. 4 … D ... 
H mild Leflu+SSA+Pred. 3.5 … D ... 
H ernstig Leflu+SSA+Pred. 4 … D ... 
A mild SSA+CSA 1 … D ... 
A ernstig SSA+CSA 1 … D ... 
B mild SSA+CSA 1 … D ... 
B ernstig SSA+CSA 1.5 … D ... 
C mild SSA+CSA 1 … D ... 
C ernstig SSA+CSA 1 … D ... 
D mild SSA+CSA 3.5 … D ... 
D ernstig SSA+CSA 3.5 … D ... 
E mild SSA+CSA 2.5 … D ... 
E ernstig SSA+CSA 3 … D ... 
F mild SSA+CSA 3 … D ... 
F ernstig SSA+CSA 2.5 … D ... 
G mild SSA+CSA 2.5 … D ... 
G ernstig SSA+CSA 2.5 … D ... 
H mild SSA+CSA 2 … D ... 
H ernstig SSA+CSA 2 … D ... 
A mild SSA+HCQ 3 … B ... 
A ernstig SSA+HCQ 3 … B ... 
B mild SSA+HCQ 3.5 … B ... 
B ernstig SSA+HCQ 3.5 … B ... 
C mild SSA+HCQ 3.5 … B ... 
C ernstig SSA+HCQ 3.5 … B ... 
D mild SSA+HCQ 3.5 … B ... 
D ernstig SSA+HCQ 4 … B ... 
E mild SSA+HCQ 3 … B ... 
E ernstig SSA+HCQ 3 … B ... 
F mild SSA+HCQ 2 … C ... 
F ernstig SSA+HCQ 2 … B ... 
G mild SSA+HCQ 2 … C ... 
G ernstig SSA+HCQ 2 … B ... 
H mild SSA+HCQ 2 … B ... 
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H ernstig SSA+HCQ 2 … B ... 
A mild beste DMARD+Pred. 3.5 ?? C ... 
A ernstig beste DMARD+Pred. 7 … B ... 
B mild beste DMARD+Pred. 5.5 … C ... 
B ernstig beste DMARD+Pred. 7 … C ... 
C mild beste DMARD+Pred. 5.5 ?? C ... 
C ernstig beste DMARD+Pred. 7 … C ... 
D mild beste DMARD+Pred. 6.5 … C ... 
D ernstig beste DMARD+Pred. 7 … C ... 
E mild beste DMARD+Pred. 6 … C ... 
E ernstig beste DMARD+Pred. 6 … C ... 
F mild beste DMARD+Pred. 5 … D ... 
F ernstig beste DMARD+Pred. 5 ?? D ... 
G mild beste DMARD+Pred. 5 … C ... 
G ernstig beste DMARD+Pred. 4.5 … C ... 
H mild beste DMARD+Pred. 5 … C ... 
H ernstig beste DMARD+Pred. 4.5 … C ... 
A mild Aur+MTX 1 … D ... 
A ernstig Aur+MTX 1.5 … D ... 
B mild Aur+MTX 2.5 … D ... 
B ernstig Aur+MTX 2.5 … D ... 
C mild Aur+MTX 2.5 … D ... 
C ernstig Aur+MTX 3.5 … D ... 
D mild Aur+MTX 3.5 … D ... 
D ernstig Aur+MTX 4 … D ... 
E mild Aur+MTX 3.5 … D ... 
E ernstig Aur+MTX 4 … D ... 
F mild Aur+MTX 3 … D ... 
F ernstig Aur+MTX 2.5 … D ... 
G mild Aur+MTX 2 … D ... 
G ernstig Aur+MTX 2 … D ... 
H mild Aur+MTX 2 … D ... 
H ernstig Aur+MTX 2 … D ... 
A mild Aur+anti-TNF 1 … D ... 
A ernstig Aur+anti-TNF 1 … D ... 
B mild Aur+anti-TNF 2.5 … D ... 
B ernstig Aur+anti-TNF 2.5 … D ... 
C mild Aur+anti-TNF 1 … D ... 
C ernstig Aur+anti-TNF 1.5 … D ... 
D mild Aur+anti-TNF 4 … D ... 
D ernstig Aur+anti-TNF 5 … D ... 
E mild Aur+anti-TNF 2.5 … D ... 
E ernstig Aur+anti-TNF 3.5 … D ... 
F mild Aur+anti-TNF 3.5 … D ... 
F ernstig Aur+anti-TNF 5 … D ... 
G mild Aur+anti-TNF 4 … D ... 
G ernstig Aur+anti-TNF 4.5 … D ... 
H mild Aur+anti-TNF 4 … D ... 
H ernstig Aur+anti-TNF 4.5 … D ... 
A mild MTX+SSA+Pred. 5 NO! A ... 
A ernstig MTX+SSA+Pred. 8 … A ... 
B mild MTX+SSA+Pred. 7 … C ... 
B ernstig MTX+SSA+Pred. 7 … C ... 
C mild MTX+SSA+Pred. 7 … B ?? 
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C ernstig MTX+SSA+Pred. 7 … B ?? 
D mild MTX+SSA+Pred. 7 … B ... 
D ernstig MTX+SSA+Pred. 7 … B ... 
E mild MTX+SSA+Pred. 7 … B ... 
E ernstig MTX+SSA+Pred. 7 … B ... 
F mild MTX+SSA+Pred. 4 … C ... 
F ernstig MTX+SSA+Pred. 3.5 … C ... 
G mild MTX+SSA+Pred. 3.5 … D ... 
G ernstig MTX+SSA+Pred. 3 … D ... 
H mild MTX+SSA+Pred. 3.5 … D ... 
H ernstig MTX+SSA+Pred. 3 … D ... 
A mild SSA+anti-TNF 1.5 … D ... 
A ernstig SSA+anti-TNF 2 ?? D ... 
B mild SSA+anti-TNF 4.5 … D ... 
B ernstig SSA+anti-TNF 6 ?? D ... 
C mild SSA+anti-TNF 2.5 … D ... 
C ernstig SSA+anti-TNF 3.5 … D ... 
D mild SSA+anti-TNF 5.5 ?? D ... 
D ernstig SSA+anti-TNF 6 … D ... 
E mild SSA+anti-TNF 3 … D ... 
E ernstig SSA+anti-TNF 4 ?? D ... 
F mild SSA+anti-TNF 5 … D ... 
F ernstig SSA+anti-TNF 5 … D ... 
G mild SSA+anti-TNF 5 … D ... 
G ernstig SSA+anti-TNF 5 … D ... 
H mild SSA+anti-TNF 5 … D ... 
H ernstig SSA+anti-TNF 5 … D ... 
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Bijlage B: 

Literatuuroverzicht 
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Bijlage C: 

Evaluatieformulier 
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Deskundigenpanel “Combinatietherapie bij  
reumatoïde artritis” 2000: Evaluatieformulier 

 
Het College voor Zorgverzekeringen en RAND Europe danken u hartelijk voor uw deelname 
aan deze studie over combinatietherapie bij reumatoïde artritis. Onze laatste vraag aan u is dit 
evaluatieformulier in te vullen. Omcirkel de cijfers of vul een antwoord in op de lijn. 
Aanvullende opmerkingen kunt u op de achterkant van dit formulier of op een apart vel 
schrijven. 
 
 
 
 

Helemaal 
niet 

1 

 
 

2 

Middel-
matig 

3 

 
 

4 

Zeer  
 

5 
Literatuuroverzicht      
 Hoe volledig heeft u het literatuuroverzicht 

gelezen? 
1 2 3 4 5 

 Hoeveel uur heeft u besteed aan het lezen van 
het literatuuroverzicht? 

 
______ 

 
uur 

   

 Hoe informatief was het? 1 2 3 4 5 
 In hoeverre heeft het literatuuroverzicht uw 

scores in de eerste ronde beïnvloed?  
1 2 3 4 5 

      
De eerste ronde (invullen scorelijst voorafgaand 
aan de bijeenkomst) 

     

     Heeft u de papieren of de elektronische 
scorelijst gebruikt? 

papieren  Elektro-
nische 

  

 Vond u de instructies voor het invullen van 
de scores duidelijk?  

1 2 3 4 5 

 (Indien van toepassing) Vond u de instructies 
voor het gebruik van het computerprogramma 
duidelijk?  

1 2 3 4 5 

 Vond u het invullen van de scorelijst 
moeilijk? 

1 2 3 4 5 

 Vond u het invullen van de scorelijst 
vervelend?  

1 2 3 4 5 

      Vond u het invullen van de basis van uw 
oordeel (A-D) vervelend? 

1 2 3 4 5 

 Denkt u dat er inconsistenties in uw scores 
kunnen zitten (bijv. door vermoeidheid, 
opbouw vragenlijst, enz.) 

1 2 3 4 5 

 Hoeveel tijd heeft het invullen van de 
scorelijst u gekost? 

 
______ 

 
uur 

   

Panelbijeenkomst      
 Hadden de betrokken discussieleiders 

voldoende verstand van het onderwerp? 
1 2 3 4 5 

 Vindt u dat de discussie goed werd geleid? 1 2 3 4 5 
 Hoe informatief was de discussie? 1 2 3 4 5 
      Heeft u het gevoel dat alle onderwerpen 

voldoende aan de orde zijn geweest? 
1 2 3 4 5 

 In hoeverre heeft de paneldiscussie uw scores 
van de tweede ronde beïnvloed? 

1 2 3 4 5 

Gebruik van de Group Decision Room (GDR)      
     Vond u het gebruik van de GDR prettig? 1 2 3 4 5 
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     Vindt u dat gebruik van de GDR meerwaarde  
     heeft boven een discussie zonder   
     computerondersteuning? 

1 2 3 4 5 

Uw ervaringen met het panelproces      
 Bent u tevreden over uw deelname aan het 

panel? 
1 2 3 4 5 

 Bent u van mening dat uw eigen scores de 
passendheid van de combinatietherapieën bij 
reumatoïde artritis weergeven? 

1 2 3 4 5 

 In hoeverre geven de scores van het gehele 
panel volgens u de passendheid van de 
combinatietherapieën bij reumatoïde artritis 
weer? 

1 2 3 4 5 

 Bent u van mening dat de uitkomsten van 
deze studie een basis kunnen zijn voor 
prioritering van CVZ-gelden voor onderzoek 
naar combinaties van DMARDs bij RA? 

1 2 3 4 5 

 Hoe beoordeelt u dit onderzoek achteraf, 
vergeleken met de verwachtingen die u had? 

Veel 
slechter 

Slechter  Zoals 
ver-

wacht 

Beter  Veel 
beter 

 
 
Ruimte voor aanvullende opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking 
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