Promotieonderzoeken
Om een sterke relatie met de academische wereld te hebben, biedt het
Zorginstituut de mogelijkheid tot het doen van promotieonderzoek. Deze
onderzoeken zijn gekoppeld aan een van onze Leerstoelen (Rotterdam of Tilburg)
of via de academische werkplaats. Ook zijn er promovendi in dienst bij het
Zorginstituut. Hieronder volgt een lijst met promotieonderzoeken die nu lopen. Het
Zorginstituut heeft 4 onderzoeksprioriteiten benoemd in het meerjaren
onderzoeksprogramma. Bij de promotieonderzoeken is aangegeven bij welke van
de 4 onderzoeksprioriteiten deze aansluiten.

De Implementatie van Value-based Health Care in Nederland
Promovendus: Gijs Steinmann
E-mail: steinmann@eshpm.eur.nl
Start: november 2018
Verwachte einddatum: oktober 2022
Prioriteit 1) Toekomstbestendig pakketbeheer
Prioriteit 3) Systeemwereld en leefwereld
Doel: Inzicht verkrijgen in de gevarieerde en gefragmenteerde wijze waarop
value-based health care (VBHC) in Nederland wordt begrepen en vormgegeven.
Daarnaast is het doel om te evalueren in welke mate VBHC daadwerkelijk van
waarde kan zijn voor patiënten. Bovendien wordt onderzocht in hoeverre VBHC
ingezet kan worden als bestuursmechanisme dat garant staat voor de kwaliteit en
betaalbaarheid van zorg.
Omschrijving & stand van zaken: Kwalitatief onderzoek waarbij VBHC wordt
geëvalueerd, met data-verzameling op zowel beleidsniveau (ZIN & VWS) als in de
medische praktijk (spreekkamer). Momenteel werken wij op basis van een
documentanalyse en een twintigtal interviews aan een eerste publicatie. In een
volgende fase willen we doormiddel van etnografische methoden een beter beeld
krijgen van het perspectief van patiënten op het concept ‘waarde.’ Ook zullen er
observaties plaatsvinden in de spreekkamer, waarbij de focus komt te liggen op
het (samen) beslisproces en de patiënt-arts relatie.

Optimizing the use of health technology assessment throughout the
drug lifecycle
Promovendus Rick Vreman
E-mail: r.a.vreman@uu.nl / rvreman@zinl.nl
Startdatum: 15 november 2016
Verwachte einddatum: 14 november 2020
Prioriteit 1) Toekomstbestendig pakketbeheer
Prioriteit 2) Gebruik van data
Onderzoeksvraag: Hoe kunnen we onzekerheden rondom de effectiviteit en
kosteneffectiviteit van geneesmiddelen het beste managen binnen
vergoedingsprocessen?

Doel: Onderzoeken in nationale en internationale context hoe op dit moment
omgegaan wordt met onzekerheid omtrent de positieve en negatieve effecten van
geneesmiddelen en onderzoeken hoe we de samenhang tussen
geneesmiddelregistratie en vergoeding in deze processen efficiënter kunnen
maken.
Omschrijving: In dit onderzoek worden de processen omtrent ontwikkeling en
vergoeding van innovatieve geneesmiddelen geanalyseerd die geregistreerd
worden op basis van relatief beperkt bewijs. Via verscheidene technieken wordt
onderzocht in hoeverre deze processen verder geoptimaliseerd kunnen worden.

Pakketcriterium Kosteneffectiviteit bij niet-geneesmiddelen
Promovendus Joost Enzing
E-mail: jenzing@zinl.nl
Startdatum: april 2017
Verwachte einddatum: april 2022
Prioriteit 1) Toekomstbestendig pakketbeheer
Onderzoeksvraag: Wat zijn de obstakels bij het gebruik van het criterium
kosteneffectiviteit bij het maken van keuzes over niet-geneesmiddelen?
Doel: Bijdragen aan de toepassing van het criterium kosteneffectiviteit bij het
maken van pakketbeslissingen over niet-farmaceutische zorg.
Omschrijving: Welke uitdagingen ontmoeten beleidsmakers wanneer ze het
criterium kosteneffectiviteit (gaan) toepassen op zorg anders dan
geneesmiddelen? Welke verschillen bestaan er tussen verschillende typen zorg, en
welke gevolgen hebben die voor de “technische” kant van het beoordelen? Een
artikel met eerste antwoorden is inmiddels bij een tijdschrift ingediend. Ook is
voor een medisch hulpmiddel in kaart gebracht hoe tijdens economische evaluaties
rekening is gehouden met de onderscheidende eigenschappen van een dergelijke
zorgvorm. En verschilt de maatschappelijke kijk op het beoordelen van
geneesmiddelen van die op niet-geneesmiddelen? Dat moet nog onderzocht!

Noodzakelijk te verzekeren zorg: een lastig criterium
Promovenda: Tineke Kleinhout-Vliek
E-mail: vliek@eshpm.eur.nl
Startdatum: 15 maart 2015
Einddatum: 1 januari 2020
Prioriteit 1) Toekomstbestendig pakketbeheer
Doel: Inzicht verschaffen in het gebruik van ‘noodzakelijkheidsargumenten’: deze
argumenten zijn de vorm die het noodzakelijkheidscriterium in de praktijk
aanneemt.
Omschrijving: Ik heb een overzicht gemaakt van de verschillende
noodzakelijkheidsargumenten, in kaart gebracht hoe deze worden gebruikt,
specifiek in de setting van de Adviescommissie Pakket, en een vergelijkende studie
gedaan naar de manieren waarop deze argumenten worden gebruikt in België,

Duitsland en Engeland. Momenteel werk ik aan een meer theoretisch ingestoken
model, waaruit ik aanbevelingen voor het Zorginstituut haal.
Het gebruik van patiënt relevante informatie bij health technology
assessment
Promovenda: Rachel Kalf
E-mail: r.r.j.kalf@uu.nl
Startdatum: maart 2017
Einddatum: maart 2021
Prioriteit 1) Toekomstbestendig pakketbeheer
Prioriteit 2) Gebruik van data
Prioriteit 4) Burger- en patiëntenparticipatie
Doel: Met mijn promotieonderzoek breng ik de mate waarin instanties zoals het
Zorginstituut gebruik maken van patiënt relevante informatie bij het beoordelen
van nieuwe geneesmiddelen in kaart. Daarnaast ga ik na in hoeverre deze
informatie overeenkomt met gegevens die nodig zijn om de kwaliteit van zorg vast
te stellen.
Omschrijving: Het gebruiken en meten van praktijkgegevens en
patiëntervaringen wordt steeds belangrijker voor het Zorginstituut. Dit geldt zowel
voor pakketbeheer als Zinnige Zorg, maar ook bij het vaststellen van de kwaliteit
van zorg. Daarom richt ik mijn promotieonderzoek niet alleen op de informatie die
gebruikt wordt bij het beoordelen van nieuwe geneesmiddelen, maar ook op de
mate waarin dezelfde informatie gebruikt wordt voor de kwaliteitstaken die het
Zorginstituut heeft. Hiertoe houd ik mij momenteel bezig met 2 subvragen:
• Kunnen sociale media additionele informatie verschaffen voor pakketbeheer?
• Hoe patiënt relevant zijn de uitkomstmaten die gebruikt worden bij health
technology assessment?
Het afwegen van ongelijksoortige waarden bij de totstandkoming van
kwaliteitsstandaarden (prioriteit 3 + 4)
Promovenda Jolien van de Sande
E-mail: vandesande@eshpm.eur.nl /jsande@zinl.nl
Start: januari 2019
Verwachte einddatum: januari 2022
Prioriteit 3) Systeemwereld en leefwereld
Prioriteit 4) Burger- en patiëntenparticipatie
Doel: Wat in Nederland gezien wordt als goede zorg staat geregeld ter discussie.
In dit dispuut komen diverse waarden naar voren, die soms lastig met elkaar in
overeenstemming te brengen zijn. In kwaliteitsstandaarden wordt tegelijkertijd
vastgelegd wat we verstaan onder goede kwaliteit van zorg. Er is echter weinig
onderzoek gedaan naar de rol van verschillende waarden in de totstandkoming van
dergelijke standaarden. Ons onderzoek richt zich daarom op deze kwestie. We
verkennen de rol van ongelijksoortige waarden in de totstandkoming van
kwaliteitsstandaarden en hoe deze waarden door betrokken partijen worden
afgewogen. Naast de rol van relevante veldpartijen richten we ons op de rol van
de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland in deze afweging van waarden, en

ligt onze focus op de waarden vanuit het burgerperspectief.
Omschrijving & stand van zaken: Door middel van een combinatie van
kwalitatieve onderzoeksmethoden willen we vanuit verschillende invalshoeken
inzicht krijgen in de processen van de totstandkoming van kwaliteitsstandaarden.
We voeren etnografisch onderzoek uit om het proces van dichtbij te volgen, en
documentenstudie en interviews om een overzicht van de processen te verkrijgen
door middel van een reconstructie. Momenteel voeren we een literatuurstudie uit
om inzicht te krijgen in de aanwezige kennis over hoe vergelijkbare organisaties
zoals Zorginstituut Nederland in het buitenland besluiten nemen en hierover
verantwoording afleggen ten opzichte van de burger. Tegelijkertijd voeren we
etnografisch veldwerk uit naar het werk van de Kwaliteitsraad en wordt het
doorzettingsmacht-traject Spoedzorgketen gevolgd. Het doel van dit
promotieonderzoek is om in de laatste fase te komen met theoretisch
onderbouwde beleidsaanbevelingen en deze zo mogelijk in de praktijk toe te
passen en vervolgens te evalueren.

