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SAMENVATTING

Kosten en baten van vroegtijdige behandeling Reumatoïde Artritis
Welke kosten hangen er samen met de diagnose RA? Wat zijn de kosten
en baten van vroegtijdige behandeling van patiënten met Reumatoïde Artritis (RA) in relatie tot de inzet op de arbeidsmarkt? Deze vragen staan
centraal in het voorliggend onderzoek. De studie focust zich op de Nederlandse situatie en gaat na in hoeverre het aan het werk houden van patienten met RA leidt tot besparingen en of vroegtijdige signalering en behandeling van RA de arbeidsparticipatie bevordert. Daarnaast gaan we in
op de vraag op welke wijze de financiering beter ingebed kan worden, zodat er een directere relatie komt tussen de investering in de therapie en
de vermindering aan productiviteitsverlies en of minder beslag op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De studie berust grotendeels op literatuuronderzoek en secundaire analyse van data.
Ruim 170.000 patiënten in Nederland
Momenteel zijn er naar schatting ruim 170.000 patiënten met RA. Ruim
een derde van de patiënten is ouder dan 65 jaar en de helft valt in de leeftijdsgroep 35 tot 65 jaar. Van de patiënten is 60% vrouw. De ziektelast
van RA is hoog. Het is een aandoening waarbij de gewrichten chronisch
ontstoken zijn, die een chronisch een veelal progressief verloop kent. Patienten met RA hebben een lagere arbeidsparticipatie dan gemiddeld (56%
tegenover 67% gemiddeld), maar de arbeidsparticipatie is in vergelijk met
andere chronische ziekten nog redelijk hoog. De grootste val in arbeidsproductiviteit vindt gemiddeld een jaar na diagnose plaats.
RA patiënten zijn vaker volledig en duurzaam arbeidsongeschikt
Elke werknemer is wel eens ziek, maar werknemers met RA hebben een
verhoogd ziekteverzuim en een grotere kans op arbeidsongeschiktheid. Zo
is het additionele verzuim (absenteïsme) zestien dagen per jaar hoger dan
het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland. Naast absenteïsme is er sprake van verminderd kwalitatief functioneren (presenteïsme). Het gaat om
afgerond vijf dagen per jaar.
Een deel van de patiënten die werkt valt langdurig uit het arbeidsproces.
In Nederland kennen we een periode van langdurig verzuim van maximaal
twee jaar; heeft de werknemer na twee jaar het werk nog niet (geheel)
hervat dan kan deze een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) indienen. We schatten dat er momenteel ruim 1.700 RA patiënten in deze ‘wachttijd’ voor de WIA verblijven (3,1% van de werkenden
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met RA). Een deel van de groep doet een aanvraag voor een WIA uitkering, in 2011 waren dit 600 RA patiënten. Driekwart van de patiënten
krijgt deze uitkering ook, dit aandeel ligt een stuk hoger dan gemiddeld
(12%). Jaarlijks stroomt daarmee ca 0,8% van de werkenden met RA de
WIA in. Daarbij worden RA patiënten vaker volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Ze krijgen vaker een zogenoemde IVA uitkering toegekend, dit
is de hoogste en duurste uitkeringsklasse. In totaal zijn bijna 7.000 mensen met RA arbeidsongeschikt. Dit betekent dat ten opzichte van acht
werkenden met RA één arbeidsongeschikte staat. Drie belangrijke voorspellers voor arbeidsongeschiktheid van mensen met RA zijn het doen van
fysiek zwaar werk, het ervaren van een hoge mate van pijn en een hogere
leeftijd.
Directe kosten RA bedragen € 896 mln. per jaar
De directe kosten die met de aandoening RA gemoeid zijn, liggen op bijna
€ 900 miljoen per jaar. Het grootste deel van deze directe kosten bestaat
uit zorgkosten (bijna € 700 mln.). Dit zijn de kosten voor curatieve zorg,
medicijnen en overige kosten. De hoge zorgkosten hangen samen met de
relatief dure TNF-alfaremmers waarmee een (beperkt) deel van de RA patiënten behandeld wordt1. Een behandeling met een TNF-alfaremmer kost
gemiddeld € 13.850 per patiënt per jaar; twee TNF-alfaremmers staan in
de top tien duurste medicijnen. Een veel kleiner deel van de directe kosten
bestaat uit huishoudelijke ondersteuning, ongeveer de helft van de RA patiënten heeft deze hulp nodig en wordt voor het merendeel door familie en
vrienden (mantelzorg) en voor een deel door formele instanties geboden.
De totale kosten huishoudelijke ondersteuning bedragen € 202 mln. De
directe kosten worden voor een belangrijk deel collectief gedragen via de
ziektekostenverzekeringen en voorzieningen zoals de WMO. Hiervoor betalen patiënten een eigen bijdrage of een eigen risico.
Indirecte kosten bedragen € 699 mln. per jaar
Naast de directe kosten nemen we in onze studie indirecte kosten mee die
samenhangen met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In deze samenvatting presenteren we de kosten volgens de Human Capital Methode
(HCM).2 Het (kortdurend en langdurig) ziekteverzuim van RA patiënten

1
2

4

Ongeveer 10% van de RA patiënten gebruikt TNF-alfaremmers.
In de hoofdtekst berekenen we de kosten ook via de frictiekostenmethode. Deze methode gaat uit van de vervangbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt en rekent dus lagere kosten voor productiviteitsverlies als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij
vinden dat de HCM methode beter aansluit op de Nederlandse financieringswijze van
ziekte en arbeidsongeschiktheid en beter aansluit bij het maatschappelijk perspectief dat
we in de studie hanteren.
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brengt een kostenpost van € 346 miljoen per jaar met zich mee. Het
grootste deel van de kosten komt voor rekening van het additionele kortdurende verzuim (€ 253 mln.)
De kosten voor zowel het kortdurend als het langdurig verzuim worden
door de werkgever van de zieke werknemer gedragen. De wetgeving
schrijft immers voor dat een werkgever verplicht is om gedurende de eerste twee ziektejaren het loon van de werknemers door te betalen. De kosten voor arbeidsongeschiktheid bedragen ruim € 350 miljoen per jaar. Deze kosten worden door alle werkgevers via een deels collectieve en deels
gedifferentieerde premie gedragen.
TNF-alfaremmers leiden tot verbeterde gezondheidstoestand en
vermindering absenteïsme en presenteïsme
In ons onderzoek onderzoeken we wat de effecten zijn van TNFalfaremmers op de gezondheidstoestand, het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Uit de literatuur blijkt dat er overtuigend bewijs is voor de
medische effectiviteit van TNF-alfaremmers. Dit bewijs is het grootst bij
patiënten met voortschrijdende RA. Het effect van TNF-alfaremmers op de
arbeidsstatus (het in het bezit van een baan) lijkt er alleen te zijn bij beginnende RA. Gebruik van TNF-alfaremmers leidt wel tot een vermindering
van het absenteïsme (additioneel verzuim) en het presenteïsme (verminderd kwalitatief functioneren); dit verzuim kan grofweg gehalveerd worden.
Is het gebruik van TNF-alfaremmers kosteneffectief?
Wegen de baten van het gebruik van TNF-alfaremmers op tegen de baten?
De Britse National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) heeft
enkele kosteneffectiviteitsanalyses verricht van TNF-alfaremmers bij RA.
In deze analyses worden baten in termen van kwaliteit van leven en verlenging van de levensduur afgewogen tegen de kosten van de behandeling. NICE concludeert dat het gebruik van TNF-alfaremmers kosteneffectief is bij derde- of vierdelijns behandeling van patiënten met RA. Deze
conclusie komt overeen met de indicatie die in Nederland voor vergoeding
van TNF-alfaremmers in aanmerking komt; ‘actieve RA met onvoldoende
respons op of intolerantie voor behandeling met twee verschillende
DMARD’s, waaronder tenminste methotrexaat’. In de kosteneffectiviteitsanalyses van NICE worden eventuele baten in arbeidsproductiviteit niet in
beschouwing genomen. Daarom hebben wij een schatting gemaakt van
besparingen in arbeidsproductiviteitsverlies die het gevolg zijn van gebruik
van TNF-alfaremmers. Per werkzame patiënt met RA die een TNFalfaremmer gebruikt, is een vermindering in productiviteitsverlies van on-
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geveer € 2.500 reëel. Het grootste deel hiervan zijn besparingen door halvering van het kortdurend ziekteverzuim. Deze besparingen versterken het
kosteneffectiviteitsargument van TNF-alfaremmers bij RA.

Inbedding financiering
Resteert de vraag op welke wijze de financiering beter ingebed kan worden en welke partijen hierin een rol kunnen spelen. De kosten van het gebruik van TNF-alfaremmers liggen voor het belangrijkste deel bij de maatschappij en voor een klein deel bij de patiënten zelf. De baten in de productiviteitssfeer liggen bij de werkgevers, zij zijn immers de kostendrager
bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wordt de Zorgverzekeringswet voor ongeveer de helft gefinancierd via de inkomensafhankelijke
bijdrage, die bij werkgevers geïnd wordt. Werkgevers zijn dus de partij
met een groot belang bij terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en kunnen profijt hebben van verhoging van de zorgkosten zodra daar een substantiële mindering van ziekteverzuim of instroom in arbeidsongeschiktheid tegenover staat.
Een vijfde van de werkgevers heeft zich tegen het risico op arbeidsongeschiktheid verzekerd bij een verzuimverzekeraar (de rest van de werkgevers heeft zich collectief verzekerd bij het UWV). Verzuimverzekeraars
hebben er (financieel) baat bij als de verzekerde populatie zorg ontvangt
die verzuim of instroom in een arbeidsongeschiktheidssituatie vermindert.
Als de verzuimverzekeraar geen zorgverzekeraar is, heeft hij geen invloed
op de zorgconsumptie. Daarnaast geldt dat de keuze voor een zorgverzekeraar aan de verzekerde zelf is; een zorg- en verzuimverzekeraar kan
deze keuze hoogstens trachten te beïnvloeden door het aanbieden van collectieve contracten bij bedrijven waar hij ook verzuimverzekeraar is.

De

mogelijkheden voor verzekeraars om via kosten in de ene portefeuille baten in de andere portefeuille te realiseren, worden momenteel nog weinig
benut.
De kosten van behandeling met TNF-alfaremmers komen geheel ten laste
van de begroting van het Ministerie van VWS. Besparingen in productiviteitsverlies die het gevolg zijn van bepaalde medische interventies zijn niet
zichtbaar voor het Ministerie van VWS; verminderde instroom in arbeidsongeschiktheid is alleen op termijn van invloed op de begroting van het
Ministerie van Sociale Zaken. Er bevindt zich dus een schot tussen de kosten en de baten; het is niet inzichtelijk of een eventuele afname van arbeidsongeschiktheid veroorzaakt wordt door medische interventies, tenzij
daar specifiek onderzoek naar gedaan wordt. Een belangrijke aanbeveling
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van de Fit for Work-campagne is in dit kader relevant. Voor alle belanghebbende partijen, maar vooral voor verzekeraars en de overheid, is het
van belang dat een omslag in gedachtevorming plaatsvindt: mensen met
RA zijn niet alleen patiënten, maar in veel voorkomende gevallen ook
mensen met een baan (McGee et al, 2009).
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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding

Sinds 2007 verzamelt de Fit for Work-campagne in Europees verband onderzoek naar de impact van spier- en skeletaandoeningen. In 2009 is een
rapport verschenen over deze aandoeningen in relatie tot de Nederlandse
arbeidsmarkt.3 Doel van de campagne is om veranderingen teweeg te
brengen in het Europese en nationale beleid voor de behandeling van deze
aandoeningen. Naar aanleiding van de rapportage over de Nederlandse
situatie hebben wij in opdracht van Abbott Nederland de kosten en baten
van vroegtijdige signalering en behandeling van reumatoïde artritis (RA) in
relatie met het tegengaan van productiviteitsverliezen door deze aandoening onderzocht. Dit rapport doet verslag van deze studie en focust zich op
de Nederlandse situatie. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken
in hoeverre het aan het werk houden of succesvol laten re-integreren van
patiënten met RA leidt tot besparingen op andere overheidsbudgetten dan
die van de zorgsector en of vroege signalering en een adequate behandeling van deze ziekten de arbeidsparticipatie bevordert.

1.2

Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen van deze studie luiden als volgt:
1. Wat zijn de zorgkosten en de kosten buiten de zorgsector van RA, zoals productiviteitsverliezen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen?
2. Wat zijn de kosten en baten van vroegtijdige signalering en behandelingen van RA in relatie tot de inzetbaarheid en de productiviteit van
patiënten met deze aandoeningen?
3. Op welke wijze zou de financiering beter ingebed kunnen worden, zodat er een directere relatie komt tussen de investering in de therapie
en de vermindering aan productiviteitsverlies en of minder beslag op
een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Welke partijen zouden hierin een
rol kunnen spelen?
De onderzoeksopzet is vormgegeven rond deze centrale onderzoeksvragen. De studie focust op de RA patiënten in de beroepsbevolking en brengt
3

McGee, R. et al., 2009, Fit For Work? Musculoskeletal Disorders and the Dutch Labour
Market.
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hun zorggebruik, arbeidsparticipatie, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in beeld. De zorgkosten bestaan uit kosten voor geneesmiddelen en
kosten voor de curatieve zorg. Deze kosten slaan neer op de begroting van
het ministerie van VWS. Overige kosten zijn kosten voor ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid. Deze worden deels door de individuele werkgever
en deels collectief gedragen en hebben een directe link met de begroting
van het ministerie van SZW. De tweede onderzoeksvraag ligt direct in het
verlengde van de eerste vraag. De baten van vroegtijdige signalering en
behandeling van RA komen immers tot uiting in een vermindering van de
kosten van deze aandoeningen buiten de zorgsector. Dit leidt tot welvaartwinsten (in de vorm van een hoger BBP).

1.3

Aanpak van het onderzoek

Het onderzoek combineert kennis over geneesmiddelen, de zorgsector,
arbeidsongeschiktheidsvraagstukken en kosten-batenanalyses.
Het onderzoek is vormgegeven rondom de volgende onderzoeksstappen:
1. Inventarisatie van de omvang groep Nederlandse patiënten met RA,
hun arbeidsparticipatie, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid;
2. beschrijving van de zorgkosten en overige kosten;
3. inventarisatie van de effecten van inzet van TNF-alfaremmers op het
(arbeids)vermogen;
4. globale kosten-batenanalyse, m.b.v. scenario-analyse.
Het onderzoek berust grotendeels op literatuuronderzoek en secundaire
analyse van data. Om de omvang van de patiëntengroep in beeld te brengen zijn cijfers van het RIVM verzameld en is via gegevens van UWV de
instroom en het aandeel in de WIA berekend. Daarnaast hebben we

op

basis van (inter)nationale literatuur de arbeidsparticipatie en het ziekteverzuim in beeld gebracht. De zorgkosten baseren we op gegevens van
Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) en RIVM en de kosten buiten
de zorgsector zijn berekend op

basis van verschillende bronnen (CBS,

UWV etc.). Vervolgens zijn in onderzoeksstap drie op basis van wetenschappelijke studies de effecten van TNF-alfaremmers op het (arbeids)vermogen in beeld gebracht. Deze onderzoeksstappen bieden vervolgens input voor de globale kosten-batenanalyse die in stap vier is uitgevoerd.
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1.4

Indeling van het rapport

Het rapport start met een profielbeschrijving van patiënten met RA in
hoofdstuk 2. Vervolgens schetsen we in hoofdstuk 3 de omvang van het
ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid als gevolg van RA. Hoofdstuk 4
geeft de kosten van RA binnen en buiten de zorgsector en hoofdstuk 5
geeft

inzicht

in

de

effecten

van

TNF-alfaremmers

op

het

(ar-

beids)vermogen van RA patiënten. In hoofdstuk 6 geven we een economische analyse van het gebruik van TNF-alfaremmers. Daar geven we ook
een schatting van de besparingen in productiviteitsverlies die het gevolg
zijn van het gebruik van TNF-alfaremmers bij een RA-patiënt die werkzaam is.
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2

PROFIEL VAN DE PATIËNTEN MET RA

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk geven we een kenschets van de aandoening RA. Allereerst
geven we een omschrijving van de aandoening, een indicatie van het verloop en de mogelijkheden van medicamenteuze behandeling. Vervolgens
gaan we na hoeveel mensen in Nederland aan RA lijden.

2.2

Reumatoïde artritis

2.2.1 Aandoening en risicofactoren
Reumatoïde artritis (RA) is een aandoening waarbij gewrichten chronisch
ontstoken zijn. De ontsteking komt vooral voor in de kleine gewrichten van
handen en voorvoeten, maar kan zich in vrijwel alle gewrichten manifesteren. Reumatoïde artritis is een auto-immuunziekte; de patiënt maakt antistoffen tegen het eigen lichaam, in dit geval tegen het weefsel aan de binnenkant van het gewricht. Dit leidt tot ontsteking die de gewrichten kan
beschadigen, waaronder het kraakbeen en het bot. Ook pezen en slijmbeurzen die in buurt van de ontstoken gewrichten zitten, kunnen ontstoken raken. De voor RA kenmerkende chronische gewrichtsontstekingen
leiden tot pijn, stijfheid, gewrichtsvervormingen en afbraak van kraakbeen, bot en gewrichtskapsel. Het klassieke ziekteverloop is dan ook chronisch en progressief. De gewrichtsschade is onomkeerbaar.
Er zijn weinig of geen risicofactoren voor RA bekend. Mogelijk spelen genetische en hormonale factoren een rol bij het ontstaan van de aandoening. Ook zijn er aanwijzingen dat roken de kans op RA vergroot.
2.2.2 Behandeling
Het verloop van RA hangt af van het tijdstip van diagnose en behandeling.
Een vroegtijdige diagnose en behandeling vermindert de ziekteactiviteit en
beperkt of vertraagt de gewrichtsschade. Wanneer de klachten pas op latere leeftijd ontstaan is er een grotere kans op een ernstiger verloop van
de ziekte.4
4

NVVG, 2009, Verzekeringsgeneeskundig protocol reumatoïde artritis.
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Het uitgangspunt van behandeling is dat maximale en snelle onderdrukking van de ziekteactiviteit in een vroege fase op langere termijn schade
aan gewrichten, verlies van functies en de mate van invaliditeit aanzienlijk
kan reduceren. In principe wordt naar remissie (afwezigheid van ziekteactiviteit) gestreefd. De reumatoloog heeft daarbij in grote lijnen5 de keuze
uit de volgende medicamenteuze behandelingen:


Disease modifying antirheumatic drugs (DMARD’s), die de activiteit
van de ontstekingen in de gewrichten onderdrukken. Meest gebruikt
zijn methotrexaat, sulfasalazine en leflunomide.



Corticosteroïden, die de ziekteactiviteit bij RA onderdrukken. Meest
gebruikt is prednison.



Biologicals, waaronder de TNF-alfaremmers vallen, waarvan de voornaamste etanercept, infliximab en adalimumab zijn, en andere biologicals zoals abatacept en rituximab. Deze middelen remmen de progressie van erosies en geven een lage ziekteactiviteit.

De Richtlijn Diagnostiek en behandeling bij reumatoïde artritis (Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, 2009) geeft als aanbeveling om zo snel
mogelijk te starten met DMARD’s, reeds bij klinische verdenking op RA.
Methotrexaat is daarbij de eerste keuze. Bij hogere ziekteactiviteit of een
ongunstigere prognose kan de reumatoloog een combinatie overwegen
van methotrexaat en een andere DMARD of een combinatie met corticosteroïden. Bij onvoldoende resultaat wordt een TNF-alfaremmers aan
methotrexaat toegevoegd. De indicatie6 in Nederland voor vergoeding van
TNF-alfaremmers is actieve RA met onvoldoende respons op of intolerantie
voor behandeling met twee verschillende DMARD’s, waaronder tenminste
methotrexaat. De medicamenteuze behandeling van RA gaat gepaard met
aanzienlijke bijwerkingen. Zo kunnen patiënten die methotrexaat gebruiken last krijgen van maag- en darmklachten, huiduitslag, haaruitval,
hoofdpijn of duizeligheid, en ontstekingen in de mond. Mogelijke bijwerkingen van TNF-alfaremmers zijn pijn, jeuk, zwellingen, bloedingen in de
injectieplaats en infecties. Naast medicamenteuze behandeling hebben patiënten met RA volgens de Richtlijn baat bij oefentherapie.

5

6

14

Geen uitputtende opsomming, zo laten we bijvoorbeeld eerstelijnsmedicatie, zoals de
NSAID’s, buiten beschouwing.
Zie het College voor Zorgverzekeringen. Andere indicaties voor TNF-alfaremmers zijn
onder andere ziekte van Crohn, psoriasis en colitis ulcerosa.
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2.2.3 Ziektelast
Hoe hoog is de ziektelast van RA? Een manier om de ziektelast te kwantificeren is te kijken naar de utility, een maat van kwaliteit van leven, die
loopt van 0 (dood) tot 1 (volledige gezondheid). De utility wordt gebruikt
in economische analyses om gewonnen levensjaren te corrigeren voor
kwaliteit van leven, waardoor quality-adjusted life years (QALY’s) verkregen worden. Lundkvist et al (2008) presenteren voor een divers aantal
aandoeningen utilities. Een aantal daarvan, die net als RA chronisch zijn
en extramuraal behandeld worden, hebben we in tabel 2.1 gezet. RA heeft
een lage utility, en daarmee een zware ziektelast; vergelijkbaar met multiple sclerose.
Tabel 2.1: Utility-score voor een divers aantal aandoeningen
Utility
Reumatoïde artritis

0,500

Multiple sclerose

0,555

Coronaire hartziekte

0,558

Diabetes mellitus (niet insuline afhankelijk)

0,764

Ziekte van Crohn

0,692

Hypertensie

0,694

Bron: Lundkvist et al (2008)

2.2.4 Comorbiditeit
Patiënten met RA hebben een verhoogde kans op bepaalde andere aandoeningen als cardiovasculaire aandoeningen, longaandoeningen, oogafwijkingen en vaatwandontstekingen. Daarnaast heeft een substantieel deel
van de patiënten angst voor onherstelbare schade aan de gewrichten en
last van depressiviteit. Depressiviteit komt in het algemeen vaak voor bij
mensen met chronische ziekten.7

2.3

Omvang in Nederland

Hoeveel patiënten met RA zijn er in Nederland? Het RIVM schat het aantal
patiënten op basis van bezoek aan artsen, en komt zo op 164.132 patiën-

7

NVVG, 2009, Verzekeringsgeneeskundig protocol reumatoïde artritis
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ten met RA op 1 januari 2008 (zie tabel 2.2).8 Wanneer we dit aantal op
basis van demografische ontwikkelingen doorrekenen naar 1 januari 2012
komen we op 173.146 patiënten. Aangezien patiënten met reumatoïde artritis zowel door een reumatoloog als door de huisarts behandeld kunnen
worden, kan het RIVM het aantal patiënten met RA niet exact vaststellen.
Metingen op basis van zelfrapportage komen doorgaans op een hoger aantal uit9, maar aangezien de omvang van de groep respondenten en de precieze aandoening vaak verschilt kiezen we ervoor om de cijfers van het
RIVM te hanteren.
Tabel 2.2: Aantal patiënten met RA in januari 2008, opgesplitst naar geslacht en leeftijd
Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

%

tot 15 jaar

1.191

1.107

2.298

1,4%

15 tot 25 jaar

1.998

2.056

4.054

2,5%

25 tot 35 jaar

4.024

4.614

8.638

5,3%

35 tot 45 jaar

8.877

10.744

19.621

12,0%

45 tot 55 jaar

12.452

16.436

28.888

17,6%

55 tot 65 jaar

14.967

21.368

36.335

22,1%

65+

19.718

44.581

64.299

39,2%

totaal

63.227

100.906

164.133

100%

Bron: RIVM
Volgens de schattingen van het RIVM kwamen er in 2007 15.800 nieuwe
patiënten met RA bij (incidentie). RA treft mensen in middelbare leeftijd,
vanaf een jaar of veertig. Het merendeel (ongeveer 60%) van de patiënten is jonger dan 65 jaar. Daarnaast is 60% van de patiënten vrouw. De
verwachting is dat het aantal patiënten met RA behoorlijk zal stijgen door
bevolkingsgroei en vergrijzing. Het RIVM verwacht hierdoor in 2005 een
stijging van 22% in de komende 20 jaar.

2.4

Conclusie

RA is een aandoening waarbij gewrichten chronisch ontstoken zijn. Het
klassieke ziekteverloop is chronisch en veelal progressief, met onomkeerbare gewrichtsschade. RA is een aandoening met een hoge ziektelast. De
utility, die de ziektelast weergeeft, is 0,5; vergelijkbaar met multiple scle8
9
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Nationaalkompas Volksgezondheid, www.nationaalkompas.nl
Picavet en Hazes (2003), CBS Statistisch jaarboek 2011
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rose. Met medicamenteuze behandeling wordt gestreefd naar remissie. In
Nederland lijden een kleine 200.000 mensen aan de aandoening, waarvan
ongeveer 60% vrouw en ongeveer 60% jonger is dan 65 jaar. Voor de
toekomst wordt een stijging van het aantal patiënten verwacht als gevolg
van bevolkingsgroei en vergrijzing.
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3

ZIEKTEVERZUIM EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID ALS
GEVOLG VAN RA

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk bespreken we de effecten van RA op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. We geven eerst een overzicht van de regelingen omtrent ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland. Het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel is namelijk redelijk uniek en moeilijk
vergelijkbaar met dat van andere landen. Vervolgens presenteren we Nederlandse cijfers over arbeidsparticipatie, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van mensen met RA. Daarna geven we een overzicht van het
typisch verloop van RA. Hoeveel mensen zijn een aantal jaar na het stellen
van de diagnose nog aan het werk, en hoeveel hebben ondertussen een
arbeidsongeschiktheidsuitkering?

3.2

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland

3.2.1 Type ziekteverzuim
Elke werknemer is wel eens ziek. Werknemers met RA hebben echter een
verhoogd ziekteverzuim en een grotere kans om arbeidsongeschikt te raken. In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van het ziekteverzuim als gevolg van RA, we onderscheiden hierbij de volgende typen verzuim:


Kortdurend verzuim



Langdurig verzuim



Arbeidsongeschiktheid

Wanneer we spreken over kortdurend verzuim dan gaat het om incidenteel
verzuim korter dan vier weken. Langdurig verzuim is verzuim dat langer
dan vier weken duurt. Het langdurig verzuim wordt na een wachttijd van
twee jaar gevolgd door een toets op arbeidsongeschiktheid.
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Onderstaand stroomschema vat de verschillende typen verzuim samen:

Bij het kortdurend verzuim gaat het om RA patiënten die werken, maar af
en toe kortdurend uit het arbeidsproces vallen. Iemand kan het werk na
een paar dagen ziekte weer hervatten, maar ook voor langere tijd uit het
arbeidsproces vallen. Bij het laatste spreken we van langdurig verzuim:
een langere aaneengesloten periode van ziekteverzuim. De RA patiënt is
nog steeds werkzaam bij de werkgever, maar voor langere tijd door ziekte
(deels) afwezig. Vanuit het langdurige verzuim kan een patiënt het werk
weer hervatten, maar ook instromen in een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De volgende paragraaf gaat nader in op het verloop van het langdurig verzuim en de vormgeving van de arbeidsongeschiktheidswetgeving.
3.2.2 Arbeidsongeschiktheidsverzekering
In december 2005 is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet
WIA) ingevoerd die de bestaande arbeidsongeschiktheidswetgeving verving (WAO). De WIA focust zich primair op werkhervatting (voor zover de
gezondheid dat toelaat), terwijl de WAO primair gericht was op inkomensondersteuning. Binnen het huidige stelsel zijn verschillende prikkels voor
werkgevers en werknemers ingebouwd die gericht zijn op de re-integratie
van de langdurig zieke werknemer.10
Wachttijd
Om werkgever en werknemer hier de tijd voor te geven is de wachttijd
voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering met de komst van de WIA verlengd van één naar twee jaar. In deze twee jaar moeten werkgever en
werknemer nagaan welke re-integratiemogelijkheden er zijn en eventueel
andere (medische of andere) problemen oplossen. Deze verplichtingen zijn

10

20

De WIA is ook van toepassing op zogenoemde vangnetters (langdurig zieke ww’ers, flexwerkers en uitzendkrachten). Deze groep heeft geen (vaste) werkgever. Het UWV vervult
in deze situatie de rol van werkgever.
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vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter (WvP). De werkgever betaalt in deze periode het loon van de werknemer door en moet ook de reintegratie inspanningen bekostigen. Doorgaans wordt in het eerste ziektejaar het loon volledig en in het tweede ziektejaar voor 85% doorbetaald.
De inspanningen van de werkgever en de werknemer en het reintegratieresultaat worden aan het eind van de wachttijd door UWV getoetst. Bij een positief oordeel kan de werknemer een WIA claimbeoordeling aanvragen. In de claimbeoordeling worden de mate van arbeidsongeschiktheid en duurzaamheid van de beperkingen in beeld gebracht. De
WIA maakt enerzijds onderscheid tussen gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid en anderzijds tussen tijdelijke en duurzame volledige
arbeidsongeschiktheid.
Beoordeling arbeidsongeschiktheid
Bij de claimbeoordeling wordt de werknemer in een van de volgende groepen ingedeeld:


Minder dan 35% arbeidsongeschikt (geen uitkering, 35 minner)



35 tot 80% arbeidsongeschikt (regeling werkhervatting gedeeltelijk
arbeidsgeschikten, WGA)



80 tot 100% (volledig niet duurzaam arbeidsongeschikt, regeling
werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten, WGA)



Volledig duurzaam arbeidsongeschikt (regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten, IVA)

Bij de gedeeltelijke arbeidsgeschiktheidsuitkeringen ligt de prioriteit op de
activering van de arbeidsgeschiktheid. Mensen met een WGA uitkering
kunnen hiervoor re-integratieondersteuning krijgen. Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid is er niet of nauwelijks sprake van activering,
maar van inkomensondersteuning. Er is sprake van volledige en duurzame
arbeidsongeschiktheid als een werknemer door ziekte blijvend en volledig
niet meer in staat is om arbeid te verrichten, of als men door ziekte een
resterende verdiencapaciteit van minder dan 20% heeft.11

3.3

Kortdurend ziekteverzuim

Mensen met een chronische aandoening hebben over het algemeen een
hoger ziekteverzuim dan gemiddeld. De vraag is, hoe groot het ziektever-

11

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt berekend door het oude loon (het maatmanloon) te vergelijken met het loon dat iemand nog kan verdienen. Kan een werknemer
minder dan 20% van het maatmanloon verdienen dan is hij volledig arbeidsongeschikt.
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zuim is dat het directe gevolg is van RA. Om deze vraag te beantwoorden,
leggen we informatie uit verschillende bronnen naast elkaar.
Allereerst geeft het CBS algemene verzuimcijfers; daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen kortdurend of langdurend verzuim. Voor 2010
geldt een gemiddeld verzuim van 4,2%. Dit komt neer op een gemiddeld
aantal verzuimdagen van 7,6 dagen per werknemer. Het verzuim verschilt
per werknemer, het CBS maakt echter geen uitsplitsing naar aandoening.
We moeten daarom gebruik maken van andere informatiebronnen om het
ziekteverzuim van werknemers met RA te berekenen.
De

Nemesis-2 studie (De Graaf et al, 2011) betreft een enquête onder

4.500 werkenden, en brengt ziekteverzuim in beeld dat het gevolg is van
een divers aantal psychische en somatische aandoeningen.12 In dit onderzoek is RA samengenomen met artrose, en het geheel wordt aangeduid
met artritis. In tabel 3.1 is weergegeven hoe hoog het gemiddeld aantal
dagen ziekteverzuim is in de studiepopulatie en hoeveel additionele dagen
ziekteverzuim het gevolg zijn van artritis. Daarbij is gecorrigeerd voor
leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, en sociaaleconomische status. Direct
verzuim in de totale groep is gemiddeld 12,9 dag per jaar. Dit ligt fors hoger dan het landelijk gemiddelde dat CBS geeft. De vraag is daarom of de
steekproef van Nemesis-2 volledig representatief is. Additioneel direct verzuim dat toe te schrijven is aan artritis bedraagt 3,9 dag per jaar. De population attributable fraction (PAF) geeft aan hoeveel procent van alle verzuimdagen van de werkende populatie gereduceerd kan worden als de
aandoening niet meer aanwezig zou zijn of als het nadelige effect van de
aandoening op werkverzuim volledig weggenomen zou worden. De PAF
bedraagt 1,5% in geval van artritis.
In een onderzoek van Verstappen et al (2005) naar Nederlandse RA patienten, komt naar voren dat mensen 22 dagen extra verzuimen als gevolg
van de aandoening. Dit is fors hoger dan de 3,9 dagen die de Graaf et. al.
(2011) rapporteren. Het is lastig te zeggen waar deze verschillen door
veroorzaakt worden. We weten niet hoeveel mensen met RA in de steekproef van De Graaf et al (2011) voorkomen, en of die 3,9 dagen eerder
indicatief zijn voor artrose, een ziekte met een gunstiger verloop.
In het vervolg van dit onderzoek gaan we uit van een gemiddeld additioneel verzuim van zestien dagen voor mensen met RA; ongeveer het ge-

12
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Het veldwerk van de enquête liep van november 2007- juli 2009.
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middelde van de studies van Verstappen et al (2005) en De Graaf
(2011).13
Tabel 3.1: Gemiddeld ziekteverzuim per jaar
Gemiddeld
aantal dagen

Aandoening

ziekteverzuim
CBS, 2010
De Graaf et al, 2011

Additionele

Population at-

dagen door

tributable frac-

aandoening

tion (%)

7,6
12,9

Artritis

Verstappen et al, 2005

3,9

RA

1,5

22,0

Bron: APE
De Graaf et al (2011) brengen naast het direct verzuim het verminderd
kwantitatief en kwalitatief functioneren op het werk (efficiëntieverliezen of
presenteïsme) in kaart. Verminderd kwantitatief functioneren geeft aan
hoeveel dagen mensen ‘een stapje terug moesten doen’ of hoeveel dagen
‘minder uit handen kwam dan gewoonlijk’. Verminderd kwalitatief functioneren geeft aan hoeveel dagen mensen ‘minder konden letten op de kwaliteit en zorgvuldigheid van hun werk’. Het verminderd kwantitatief functioneren bedraagt 22,4 dagen per jaar; artritis voegt daaraan niets extra’s
toe (zie tabel 3.2). Het verminderd kwalitatief verzuim bedraagt 6,1 dagen
per jaar, en artritis voegt daaraan 4,7 dagen toe.
Tabel 3.2: Kortdurend ziekteverzuim per jaar
Gemiddeld aantal
dagen ziekteverzuim
Verminderd kwantitatief

Additionele dagen Population attribudoor artitis

table fraction (%)

22,4

0,0

0,0

6,1

4,7

2,7

functioneren op het werk
Verminderd kwalitatief
functioneren op het werk

Bron: De Graaf et al, 2011

13

We zagen eerder dat het algehele verzuim (12,9 dagen) in de onderzochte populatie door
de Graaf et al (2011) fors hoger ligt dan de cijfers van het CBS (7,6 dagen). We corrigeren daarom eerst de extra 3,9 dagen door artritis met dit verschil, waarmee we uitkomen
op 9,2 extra dagen verzuim door artritis (9,2 is 3,9 plus 5,3, en 5,3 is het verschil tussen
12,9 (De Graaf, 2011) en 7,6 (CBS)). Vervolgens nemen we het gemiddelde van 9,2 dagen (De Graaf gecorrigeerd) en 22 dagen (Verstappen et al, 2005), waardoor we uitkomen op 16 dagen additioneel verzuim.
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3.4

Langdurig ziekteverzuim

Het grootste deel van de werknemers dat ziek wordt is op korte termijn
weer beter. Er is echter ook een groep werknemers waarbij het verzuim
langer aanhoudt. Het stroomschema in paragraaf 3.2 brengt dit in kaart.
In het kader van de Wet WIA hebben werkgevers en werknemers verschillende verplichtingen om de heractivering van de langdurig zieke werknemer in goede banen te leiden. Zo moet de bedrijfsarts binnen zes weken
een probleemanalyse maken en moeten werkgever samen met de werknemer binnen acht weken een plan van aanpak voor het ziekteverzuim opstellen. Het langdurig verzuim kan maximaal twee jaar duren. Na twee
jaar langdurig verzuim kan de langdurig zieke werknemer een aanvraag
voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering indienen.
Het aantal patiënten met RA dat langdurig ziek is, en dus in de wachttijd
voor de WIA verblijft, schatten wij op 1.773 per jaar (3,1% van de werkenden met RA). De schatting maken we op basis van gegevens die we in
het kader van het onderzoek Weg naar de WIA (WnW; De Jong et al,
2010)14 hebben verzameld en gegevens van UWV over het aantal WIA
aanvragen van mensen in de diagnoseklasse reumatoïde artritis. Niet iedereen die langdurig ziek is, blijft de gehele wachttijd ziek. In het algemeen geldt dat een groot deel van de langdurig zieke werknemers voor
het einde van de wachttijd het werk alweer hervat heeft. De gemiddelde
verblijfsduur in de wachttijd schatten wij op 412 werkdagen. Dit is de gemiddelde duur in de wachttijd van langdurig zieke werknemers met aandoeningen aan het bewegingsapparaat gecorrigeerd voor het maximaal
aantal werkdagen (260) in een jaar, berekend op basis van het WnW bestand.

3.5

Arbeidsongeschiktheid

3.5.1 Aantal arbeidsongeschikten ultimo 2011
Momenteel hebben naar schatting 582.000 mensen in Nederland een arbeidsongeschiktheidsuitkering.15 Vier vijfde betreft mensen met een WAO
uitkering. Deze uitkeringen zijn destijds niet omgezet naar WIA uitkeringen. Er komen echter geen nieuwe WAO uitkeringen meer bij. Ultimo 2011
hebben bijna 7.000 mensen met RA een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
14

15
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In dit longitudinale onderzoek zijn langdurig zieke werknemers vanaf negen maanden
ziekte tot het eind van de wachttijd voor de WIA gevolgd.
UWV Januarinota financiële ontwikkeling UWV-fondsen 2011-2012
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Dit is ruim 1% van alle arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (zie tabel 3.3),
en betekent dat tegenover elke acht werkenden met RA één arbeidsongeschikte staat.
Wanneer we naar het lopende bestand met WIA uitkeringen kijken, zien
we dat in de diagnosegroep RA het aandeel volledig duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) veel hoger ligt dan bij de diagnosegroep totaal bewegingsapparaat en de totalen. Het aandeel WIA uitkeringen in deze groep
is eveneens groter. Dit betekent dat mensen met reumatoïde artritis in
vergelijking met andere aandoeningen vaker volledig buiten het arbeidsproces vallen.
Tabel 3.3: Lopend bestand WIA en WAO uitkeringen naar diagnose ultimo
2011
Reumatoïde artritis

Totaal bewegingsapparaata

Totaalb

WGA totaal

58%

77%

74%

IVA

42%

23%

26%

WIA totaal

2.013 (29%)

27.136 (18%)

128.631 (22%)

WAO

4.917 (71%)

127.682 (82%)

456.658 (78%)

154.818

585.289

Totale

bestand

6.930
(WIA+WAO)
a
Cijfers lopend tot 8e maand 2011
b
Cijfers lopen tot 8e maand 2011

Bron UWV, bewerking APE
3.5.2 Instroom WIA 2011
In 2011 doen bijna 600 langdurig zieke werknemers met RA een aanvraag
voor een WIA uitkering. Dit aantal is ongeveer gelijk aan het aantal dat in
2006 en 2007 een aanvraag deed.16 Het merendeel van de aanvragers
(65%) is vrouw en ouder dan 45 jaar (67%).17 Van de 600 aanvragers
wordt een kwart niet tot de WIA toegelaten (de zogenoemde 35 minners).
Wanneer we dit aandeel vergelijken met het aandeel afwijzingen voor de
diagnosegroep ‘totaal bewegingsapparaat’ en ‘totaal’ zien we dat het aandeel afwijzingen (35 min) voor de WIA in de diagnosegroep RA relatief beperkt is (zie tabel 3.4).

16

17

NVVG, Verzekeringsgeneeskundige protocol Reumatoide artritis, april 2008. We hebben
geen gegevens over tussenliggende jaren.
Varekamp, 2011.
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In 2011 stromen er 445 mensen in de WIA met de diagnose RA. Dit is ongeveer 2% van de totale instroom, en 0,8% van de werkenden met RA.
Het aandeel van RA in de totale instroom in 2011 (2%) is dus groter dan
in het lopende bestand (ruim 1%). Het aandeel arbeidsongeschikten met
RA neemt dus de laatste jaren toe.18
Tabel 3.4: Instroom in de WIA naar diagnose 2011
Reumatoïde artritis

Totaal

Totaalb

bewegingsapparaata

35 min

24%

54%

36%

WGA of IVA

76%

56%

64%

WGA 35-80

101 (23%)

-

-

WGA 80-100

195 (44%)

-

-

WGA totaal

296 (67%)

4.362 (83%)

19.758 (79%)

IVA

149 (33%)

913 (17%)

5.189 (21%)

5.275

24.947

Totale instroom
445
a
Cijfers totale instroom lopend tot 8e maand 2011
b
Cijfers totale instroom lopen tot 8e maand 2011

Bron UWV, bewerking APE
Van degenen die in de WIA stromen komt het merendeel in de WGA terecht (67%), het merendeel van deze groep is volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (WGA 80-100). Een derde van de WIA instroom
van de groep RA wordt als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (IVA)
aangemerkt. Vergeleken met de totale instroom en de totale instroom van
mensen met een diagnose aan het bewegingsapparaat is dit percentage
hoog. Ook hieraan zien we dat mensen met RA in vergelijking met andere
aandoeningen vaker volledig buiten het arbeidsproces vallen.

3.6

Verloop van RA en invloed op arbeidsparticipatie

De netto arbeidsparticipatie, het aandeel van de potentiële beroepsbevolking dat werkt, in Nederland ligt in 2011 volgens het CBS op 67%. Voor
mannen ligt het aandeel hoger (74%) dan voor vrouwen (60%). Gelet op
het voorgaande, ligt het in de lijn van de verwachtingen dat de arbeidspar18
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Mogelijke verklaringen zijn enerzijds de strengere toelating tot de WIA ten opzichte van
de WAO en de verlenging van de wachttijd van één naar twee jaar, waardoor alleen ernstige gevallen de WIA instromen, en anderzijds de hogere arbeidsparticipatie van vrouwen, die vaker dan mannen aan RA lijden.
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ticipatie van mensen met RA lager ligt. Verschillende onderzoeken tonen
dit ook aan. Verstappen et al (2005) berekenen dat de gestandaardiseerde
arbeidsparticipatie van RA patiënten in Nederland op 56% ligt. Dit percentage is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.19 Dit is grofweg gelijk met
de situatie in Verenigde Staten. 20 Wanneer we de man-vrouw verhouding
in arbeidsparticipatie aanhouden, komt de arbeidsparticipatie van vrouwen
met RA neer op 50% en van mannen op 62%. In vergelijking met andere
chronische ziekten zoals de ziekte van Parkinson (33%) en MS (20 tot
40%) is de arbeidsparticipatie van RA patiënten nog redelijk hoog. Het
percentage is vergelijkbaar met dat van patiënten met de ziekte van Crohn
en COPD.21
De vraag is, op welk moment gedurende de ziekte de arbeidsuitval plaatsvindt. Er zijn verschillende studies verricht naar de relatie tussen RA en
arbeidsuitval, waarbij ook specifieke aandacht wordt besteed aan het moment van arbeidsuitval ten opzichte van de ziekteduur. Uit een review van
Burton et al. (2006) blijkt dat er geen eenduidig beeld bestaat over de
precieze duur van de ziekte en het moment tot arbeidsuitval.22 De onderzoekers concluderen wel dat de grootste val in arbeidsproductiviteit binnen
een jaar nadat de diagnose RA is gesteld plaatsvindt.
Het onderzoek van Verstappen et al (2005) richt zich op de arbeidsstatus
van Nederlandse RA patiënten. Zij onderzoeken ruim vier jaar na het stellen van de diagnose de arbeidsstatus van mensen met RA in de leeftijdscategorie 18-64 jaar. Uit dit panelonderzoek onder 296 Nederlandse RA patienten blijkt dat 32% van de panelleden binnen één jaar en 45% binnen
vijf jaar nadat de diagnose RA is gesteld tenminste gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Van de mensen die wel blijven werken, past 37% arbeidscondities aan (door werktijden of het tempo van werken te veranderen of
door hulp te ontvangen van collega’s). Dit onderzoek heeft betrekking op
de periode vlak voor TNF-alfaremmers beschikbaar waren voor de Nederlandse markt (voor het jaar 2000). Van de RA patiënten die niet meer
werken geeft twee derde aan niet meer in staat te zijn om te werken door
hun ziekte. Degenen die nog wel arbeidsmogelijkheden zien, willen onder
bepaalde werkomstandigheden, zoals flexibele arbeidstijden of aangepaste
taken, werken.23

19
20
21
22
23

Verstappen et al, 2005.
Varekamp et al, 2008.
Varekamp, 2011.
Burton et al, 2006.
Verstappen et al, 2005
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Uit de literatuur komt naar voren dat er een drietal belangrijke voorspellers zijn voor arbeidsongeschiktheid onder RA patiënten (Backman, 2004;
Burton et al, 2006). Degenen die fysiek zwaar werk uitvoeren, een hogere
mate van pijn beleven en ouder zijn, hebben een grotere kans om arbeidsongeschikt te raken. Daarnaast blijkt uit een aantal studies dat vrouwen, lager opgeleiden en RA patiënten die in een lagere functie werken
een grotere kans hebben om arbeidsongeschikt te raken.

3.7

Conclusie

De arbeidsparticipatie van mensen met RA ligt gemiddeld 11 procentpunt
lager dan de netto arbeidsparticipatie in Nederland (56% versus 67%). Uit
literatuurstudie blijkt dat de grootste val in arbeidsproductiviteit een jaar
na diagnose plaatsvindt. Daarbij zijn RA patiënten die werken vaker ziek
dan de gemiddelde werknemer. Het ziekteverzuim ligt gemiddeld zestien
dagen per jaar hoger dan het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland. Een
deel van de RA patiënten die werkt wordt langdurig ziek. We schatten dit
aantal in 2011 op 1.773 (3,1% van het totaal aantal werkenden met RA).
Dit zijn mensen die in de wachttijd voor de WIA verblijven met een gemiddelde verblijfsduur van 416 werkdagen (ongeveer 1,5 jaar). In 2011 vragen 600 RA patiënten een WIA uitkering aan, en driekwart krijgt deze ook.
Dit toelatingspercentage is een stuk hoger dan het gemiddelde percentage
(12 procentpunt). De jaarlijkse instroom in de WIA ligt daarmee op 0,8%
van het totaal aantal werkenden met RA. RA patiënten krijgen niet alleen
vaker een WIA uitkering toegekend, wanneer ze deze hebben zijn ze ook
vaker volledig duurzaam arbeidsongeschikt dan gemiddeld genomen. Dit
aandeel is de diagnoseklasse RA 16 procentpunt hoger dan totaal. Hieruit
blijkt dat langdurig zieke werknemers met RA vaker verminderde arbeidscapaciteiten hebben en dat de beperkingen een duurzaam karakter hebben. Drie belangrijke voorspellers voor arbeidsongeschiktheid van mensen
met RA zijn het doen van fysiek zwaar werk, het ervaren van een hoge
mate van pijn en een hogere leeftijd. Daarnaast hebben (in mindere mate)
vrouwen, lager opgeleiden en degenen met een lager functieniveau kans
om arbeidsongeschikt te raken door de aandoening RA.

28

Ape

4

KOSTEN VAN RA

4.1

Inleiding

Er zijn verschillende type kosten gemoeid met de aandoening RA. We maken daarbij een onderscheid tussen directe en indirecte kosten. Directe
kosten zijn alle kosten die gemaakt worden voor de behandeling van de
aandoening. Hieronder vallen alle medische kosten, zoals kosten van de
curatieve zorg en geneesmiddelen. Ook niet-medische kosten die het gevolg zijn van de aandoening, zoals extra hulp in het huishouden of aanpassingen aan het huis vallen onder directe kosten. Indirecte kosten ontstaan als secundair gevolg van de aandoening. Buiten de gezondheidszorg
zijn dit kosten die het gevolg zijn van een verminderde productiviteit, door
ziekteverzuim, en arbeidsongeschiktheid.

4.2

Directe kosten

4.2.1 Zorgsector
De totale zorgkosten voor RA bedragen € 412 mln. in 200724 (het meest
recente jaar waarover gegevens uitgesplitst naar aandoening beschikbaar
zijn), zie tabel 4.1. Geneesmiddelen zijn in 2007 goed voor 58% van deze
kosten. Voor de patiënten in de leeftijdscategorie 20-64 jaar is dit aandeel
nog groter, rond de 65%. Naar verwachting zijn in de afgelopen jaren de
kosten voor geneesmiddelen verder gestegen als gevolg van het gebruik
van TNF-alfaremmers. Lang niet alle RA patiënten gebruiken TNFalfaremmers; het percentage gebruikers onder hen ligt op ongeveer
10%.25 De kosten van gebruik TNF-alfaremmers zijn naar schatting
€13.850 per patiënt per jaar.26 Van twee TNF-alfaremmers hebben we gedetailleerde gegevens tot onze beschikking, zie figuur 4.1. Deze twee TNFalfaremmers zitten in de top 10 duurste medicijnen, maar worden niet alleen bij RA voorgeschreven (naar schatting komt 80% voor rekening van
patiënten met RA). In de periode 2007-2010 verdubbelen de uitgaven aan
deze twee TNF-alfaremmers.
24

25
26

Deze zorg wordt uit de collectieve premies gefinancierd, in hoofdlijnen de Zorgverzekeringswet en AWBZ (het Budgettair Kader Zorg). Daarbuiten vallen bijvoorbeeld aanvullende verzekeringen, gemeentelijke gezondheidsdiensten en arbodiensten.
Bron: Abbott Nederland.
Bron: Abbott Nederland.
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Tabel 4.1: Zorgkosten van reumatoïde artritis in mln. euro, 2007
Totaal

20-44 jaar

45-64 jaar

Curatieve zorg

129,1

23,1

60,5

Geneesmiddelen

239,0

51,2

121,6

Overig

43,7

0,2

2,9

Totaal

411,8

74,5

185,0

Bron: Kosten van ziekten, 2007 (volgens Budgettair Kader Zorg)
Figuur 4.1: Totale uitgaven van twee belangrijke TNF-alfaremmers
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Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen, 2007-2011
Wat betreft ziekenhuis- en dagopnamen hebben we alleen de beschikking
over enigszins verouderde gegevens van 2005. In totaal zijn er bijna
2.300 klinische opnamen door reumatoïde artritis, met een gemiddelde
duur van elf dagen. Daarnaast zijn er ruim 16.000 dagopnamen. Vrouwen
worden vaker in het ziekenhuis opgenomen dan mannen. Dit wordt mede
verklaard door de hogere prevalentie van de aandoening onder vrouwen.
In de afgelopen decennia zijn in het algemeen het aantal ziekenhuisopnamen en de lengte van de opnameduur gedaald, en is het aantal dagopnamen fors gestegen. RA vormt geen uitzondering op deze trend.
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Tabel 4.2: Ziekenhuisopnamen voor reumatoïde artritis, 2005
Totaal
Klinische opnamen

2.288

Gemiddelde duur (dagen)
Dagopnamen

Mannen

10,9
16.520

625
10,3
4.268

Vrouwen
1.663
11,1
12.252

Bron: Nationaalkompas (op basis van de LMR)
4.2.2 Huishoudelijke ondersteuning
Naast kosten die worden gemaakt vanwege uitval op het werk brengt de
aandoening RA ook andere directe kosten met zich mee die niet-medisch
van aard zijn. Verschillende onderzoeken tonen aan dat de aandoening
leidt tot het niet meer of verminderd kunnen uitvoeren van huishoudelijke
taken. Verstappen et al (2005) beschrijven bijvoorbeeld dat 51% van de
RA patiënten in hun studie hulp in de huishouding nodig heeft. Deze hulp
wordt voor het merendeel door familie geboden (mantelzorg) en deels
door formele instanties. De kosten hiervan liggen gemiddeld op € 2.045
per patiënt per jaar.
We hebben geen informatie kunnen vinden over aanpassingen aan woningen of andere, directe, niet-medische kosten.

4.3

Indirecte kosten

4.3.1 Werkwijze
Voor het berekenen van de indirecte kosten nemen we kosten die gemoeid
zijn met arbeidsuitval mee. Er zijn twee typen benaderingen om de indirecte kosten te berekenen: de human capital methode en de frictiekostenmethode.
De human capital methode waardeert volgens Hakkaart-van Roijen et al
(2010) alle productieverliezen wegens werkverzuim en arbeidsongeschiktheid als gevolg van gezondheidsproblemen. Bij werkverzuim geldt dit voor
de volledige verzuimduur, bij arbeidsongeschiktheid voor de volledige periode van arbeidsongeschiktheid (eventueel tot aan de pensioengerechtigde leeftijd). De arbeidskosten worden in de human capital methode berekend door het totale aantal verzuimdagen te vermenigvuldigen met de
corresponderende loonkosten van de verzuimende of arbeidsongeschikte
werknemer. Een belangrijk punt van kritiek op deze methode is, dat elke
vervangbaarheid van personen in het arbeidsproces in de human capital
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methode buiten beschouwing blijft, waardoor de hoge kostenschattingen,
met name bij arbeidsongeschiktheid onrealistisch lijken. Dit is vooral van
belang als gekozen wordt voor het perspectief van de werkgever. Dit aspect is een belangrijke stimulans geweest voor de ontwikkeling van de zogenaamde frictiekostenmethode. Bij deze methode gaat men uit van productieverliezen voor een bepaalde periode van het ziekteverzuim. Als een
werknemer kortdurend het werk verzuimt, gaat er immers productiviteit
verloren, maar als de werknemer langdurig uit het arbeidsproces valt (zoals in de wachttijd voor de WIA of instroming in een arbeidsongeschiktheidssituatie) dan wordt deze werknemer gemiddeld genomen vervangen.
De frictiemethode waardeert dus geen productieverliezen bij langdurig
verzuim of instroom in een arbeidsongeschiktheidssituatie, maar gaat uit
van productiviteitsverlies van maximaal 23 weken (160 dagen). Voor de
kosten van kortdurend verzuim is er geen verschil tussen beide methoden;
maar wel voor langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid.
In de internationale literatuur wordt doorgaans gebruik gemaakt van de
human capital methode, maar in Nederlands farmaco-economisch onderzoek wordt de frictiemethode vaak gebruikt. Vanuit maatschappelijk oogpunt geeft de human capital methode een beter beeld van kosten en baten, omdat de kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid gewaardeerd
worden, die ten laste van de samenleving komen. Als we het perspectief
van een werkgever kiezen, geeft de frictiekostenmethode tot op zekere
hoogte een beter beeld omdat werkgevers langdurig zieke werknemers op
den duur vervangen. Omdat in het Nederlandse systeem werkgevers vrij
lang moeten doorbetalen bij langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid,
is de gehanteerde grens van 23 weken echter vrij kort. We hanteren bij
het berekenen van de indirecte kosten de human capital methode, omdat
die vanuit maatschappelijk perspectief het meest relevant is.
4.3.2 Kortdurend verzuim
De kosten van het additionele ziekteverzuim van RA patiënten brengen we
in beeld door het additionele verzuim (absenteïsme) te vermenigvuldigen
met de gemiddelde arbeidskosten per uur. Arbeidskosten zijn hier loonkosten plus werkgeverslasten. In geval van presenteïsme delen we de additionele dagen door twee om de verminderde kwaliteit van werken tot uitdrukking te brengen. De arbeidskosten worden gecorrigeerd voor de elasticiteit van de arbeidstijd. Dit doen we omdat wanneer mensen als gevolg
van gezondheidsproblemen verzuimen van werk de productie iets minder
dan proportioneel daalt dan de arbeidstijd. We rekenen met een elasticiteit
van arbeidskosten van 0,8. Dit betekent dat wanneer de arbeidstijd met
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10% afneemt, de productie met 8% daalt. We rekenen met gemiddelde
arbeidskosten van € 30,02 per uur. 27
Tabel 4.3 geeft weer dat de gemiddelde kosten van het additionele verzuim van mensen met RA neerkomt op € 3.843 per persoon per jaar. De
gemiddelde kosten presenteïsme komen neer op € 564 per persoon per
jaar. De kosten voor het additioneel kortdurend verzuim komen volledig
ten laste van de werkgever.
Tabel 4.3: Gemiddelde kosten additioneel verzuim per persoon per jaar
2009
Additioneel direct verzuim (absenteïsme)

15,6 dagen

Gemiddelde arbeidskosten per uur

€ 30,02

Gemiddelde kosten absenteïsme per persoon per jaar

€ 3.746

Additioneel verminderd kwalitatief functioneren (presenteïsme)
Gemiddelde kosten presenteïsme per persoon per jaar

4,7 dagen
€ 564

Bron: Verstappen et al, 2005; De Graaf et al, 2011; CBS Statline; en Hakkaart-van
Roijen et al, 2010 (bewerking APE)

4.3.3 Langdurig verzuim
Als een persoon langdurig verzuimt, wordt wel het loon doorbetaald terwijl
er geen productie geleverd wordt. We berekenen het productiviteitsverlies
op dezelfde manier als bij het kortdurend verzuim. Het aantal verzuimdagen, dat maximaal 524 werkdagen is, wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde arbeidskosten per uur. Een groot deel van de mensen dat langdurig verzuimt, gaat op een gegeven ogenblik weer aan het werk. De gemiddelde duur van het langdurig verzuim is 412 werkdagen over een periode van maximaal twee jaar. Bij de berekening van de het productiviteitsverlies maken we hiervoor een correctie. De kosten van langdurig verzuim
komen neer op € 49.526 per jaar. De kosten van het langdurig ziekteverzuim komen net als bij het kortdurend verzuim voor rekening van de
werkgever.

27

Hakkaart-van Roijen et al, 2010
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4.3.4 Arbeidsongeschiktheid
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 is de huidige arbeidsongeschiktheidswetgeving (WIA) opgedeeld in deelgroepen. Arbeidsongeschikten kunnen een
WGA uitkering (regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)
krijgen of een IVA uitkering (regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). Daarnaast zijn er nog arbeidsongeschikten die een
WAO uitkering ontvangen.
In 2011 kost een WGA uitkering gemiddeld € 41,98 per dag. Een WGA uitkering is daarmee de goedkoopste daguitkering van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen omdat de WGA ook uitkeringen voor partiële arbeidsongeschiktheid bevat. De IVA uitkering is met € 69,55 het duurste. De jaarlijkse kosten per type uitkering liggen tussen € 10.999 en € 18.222 (zie
tabel 4.4).28
Tabel 4.4: Kosten arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van patiënten met
RA , 2011

a

Gemiddelde dag uitkering

Kosten per jaar per uitkeringa

WGA uitkering

€ 41,98

€ 10.999

IVA uitkering

€ 69,55

€ 18.222

WAO uitkering
€ 51,11
€ 13.391
De gemiddelde dag uitkering wordt vermenigvuldigd met 262 dagen

Bron: UWV (bewerking APE)
De uitkeringslasten worden door werkgevers gedragen. Per type uitkering
(WGA en IVA) verschilt het financieringsstelsel. De IVA is een verzekering
tegen duurzame volledige arbeidsongeschiktheid. De IVA–uitkeringen worden betaald uit het arbeidsongeschiktheidsfonds (aof) dat gevoed wordt
door een uniforme werkgeverspremie. De IVA uitkering is 75% van het
laatstverdiende (oude) loon, met een maximum van circa € 37.500. De
uitvoering van de IVA ligt bij UWV.29
Zowel de uitkeringssystematiek als de financiering van de WGA is een stuk
complexer. Deze regeling bestaat uit twee uitkeringsfases; de loongerelateerde fase en de vervolgfase. In de loongerelateerde fase wordt in de
eerste twee maanden 75% van het verschil tussen het oude en het nieuwe
loon vergoed, daarna is dit 70%. De duur van de loongerelateerde fase is

28
29

34

UWV acht maandenverslag 2011.
De Jong et al, (2010) en Cuelenaere en Veerman (2011).
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afhankelijk van de omvang van het arbeidsverleden en gelijk aan de WWduur. In de vervolgfase heeft de WGA uitkering twee lagen: een bodemuitkering (de vervolguitkering) en een loonaanvullende uitkering. De vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon en hangt af van de door
UWV vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid. Niet iedereen in de
WGA krijgt ook een loonaanvullende uitkering. Dit hangt af van het verschil tussen wat men volgens UWV zou kunnen verdienen en wat men feitelijk verdient.30 Voor de dekking van de eerste tien jaar van betaling van
een WGA-uitkering kunnen bedrijven kiezen voor een publieke (UWV) of
een particuliere verzekeraar. Werkgevers die bij UWV verzekerd zijn betalen een gedifferentieerde premie afhankelijk van de WGA-lasten die zij in
de afgelopen vijf jaar hebben veroorzaakt. Naarmate het WGA risico hoger
is, is de premie hoger. Een werkgever kan er ook voor kiezen om ‘eigenrisicodrager’ te worden voor de eerste tien uitkeringsjaren van de WGA en
de financiering en uitvoering (inclusief re-integratie) zelf te regelen. Dit
eigen risico kunnen ze vervolgens weer afdekken via een particuliere verzekeringspolis bij een private verzekeraar. De WAO wordt op een soortgelijke wijze gefinancierd.
De uitkeringslasten voor de WIA en de WAO worden dus door alle werkgevers in Nederland gezamenlijk gedragen, bij de WAO en WGA zijn de lasten afhankelijk van het gerealiseerde risico terwijl voor de IVA een uniforme basispremie geldt.

4.4

Totale kosten

Om alle kosten met elkaar te vergelijken, brengen we eerst de kosten in
dit hoofdstuk naar prijspeil 2012. Voor de kosten van de gezondheidszorg
maken we daarbij gebruik van de procentuele kostenstijging in de Zorgverzekeringswet in de betreffende periode volgens het CBS. Tevens hebben we rekening gehouden met de verwachte groei in gebruik van TNFalfaremmers in de periode 2007-2012.31 Andere kosten corrigeren we met
behulp van de consumentenprijsindex. Vervolgens vermenigvuldigen we
deze met de relevante patiëntenaantallen.

30
31

Ibidem.
De kosten uit Tabel 4.1 zijn uit 2007, terwijl het aantal patiënten dat TNF-alfaremmers
toegediend krijgt sindsdien is gestegen. We maken een schatting van de kosten van TNFalfaremmers met behulp van de groeicijfers van SFK over 2007-2010 (zie Figuur 4.1).
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Tabel 4.5 geeft een overzicht van de totale kosten van RA volgens de human capital methode. De totale kosten voor 2012 schatten wij op 1,6 miljard euro. Ruim 40% van de kosten bedragen zorgkosten. Daarnaast zijn
de kosten van arbeidsongeschiktheid en additioneel kort verzuim hoog. De
procentuele verdeling tussen directe en indirecte kosten komt goed overeen met de studie van Telser (2011)32, die betrekking heeft op de Zwitserse situatie.
Tabel 4.5:

Kosten RA op prijsniveau 2012, volgens de human capital

methode, in miljoenen euro’s
Type kosten

Kosten

Verdeling

Telser et al

in %

(2011)

Primaire drager

Directe kosten
Zorgkosten

€ 693,8

43%

42%

Patiënt en collectief

Huishoudelijke ondersteuning

€ 202,4

13%

15%

Patiënt en collectief

€ 896,2

56%

57%

€ 253,1

16%

Werkgevers

6%

Werkgevers

Totaal direct
Indirecte kosten
Additioneel kortdurend verzuim
Langdurig verzuim

€ 92,6

Arbeidsongeschiktheid
Totaal indirect
Totaal

€ 353,7

22%

€ 699,4

44%

Werkgevers en collectief
43%

€ 1.595,6

Bron: Ape

Wie zijn de primaire dragers van de kosten? Zorgkosten en huishoudelijke
ondersteuning worden collectief gedragen via ziektekostenverzekeringen
en voorzieningen als de WMO. Daarvoor betalen patiënten een eigen bijdrage of eigen risico. Als zij zorg of huishoudelijke hulp afnemen die niet
onder de verzekerde zorg of onder de WMO vallen, moeten zij dit natuurlijk zelf betalen. Het kortdurend en langdurig verzuim komt ten laste van
de werkgevers, al is het zo dat op indirecte wijze, via verminderde economische groei de maatschappij nadelen ondervindt. De kosten van de WIA
en de WAO komen ten laste van de (gezamenlijke) werkgevers.
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Telser et al (2011) specificeren ook kosten van ‘informal care’ (mantelzorg, gekwantificeerd als de tijd of andere resources die vrienden en/of familieleden besteden aan patienten met RA). Wij hebben deze informal care niet apart onderscheiden, al bevat ‘huishoudelijke ondersteuning’ wel een deel mantelzorg. We hebben de percentages uit de
studie van Telser et al (2011) opnieuw berekend met weglating van ‘informal care’.
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Conclusie

Zorgkosten vormen bijna de helft (43%) van de kosten van RA. Een ander
belangrijk deel van de kosten van de aandoening betreft productiviteitsverlies, doordat mensen met RA vaker verzuimen of instromen in een arbeidsongeschiktheidssituatie. De indirecte kosten die gerelateerd zijn aan
arbeidsuitval beslaan 44% van de totale kosten. De extra huishoudelijke
ondersteuning die mensen met RA nodig hebben, vormt een derde, forse
kostenpost van 13%. De kosten komen ten laste van patiënten, werkgevers en de maatschappij als geheel (collectief). Werkgevers dragen de
kosten van arbeidsuitval, aangezien de kosten van arbeidsongeschiktheid
gefinancierd worden uit premies die werkgevers (gezamenlijk) betalen.
Zorgkosten komen, zolang het gaat om verzekerde zorg, ten laste van de
maatschappij, en in mindere mate van de patiënt zelf, in de vorm van eigen betalingen of eigen risico. Ook voor ondersteuning bij hulp in het
huishouden zijn collectieve voorzieningen zoals de WMO, waarvoor ook
een eigen bijdrage van de patiënt gevraagd wordt.
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5

EFFECTEN VAN TNF-ALFAREMMERS

5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk brengen we in beeld welke effecten het gebruik van TNFalfaremmers. We maken daarbij een onderscheid tussen medische effectiviteit en effecten op arbeidsstatus, ziekteverzuim op het werk en daarbuiten, en verminderd functioneren op het werk en daarbuiten. We streven
daarbij niet naar een volledige presentatie van de literatuur, maar trachten
wel een zo goed mogelijk beeld te krijgen.33 De TNF-alfaremmers waarvoor we informatie over effectiviteit hebben gevonden zijn infliximab, adalimumab, etanercept en certolizumab pegol, zij het over het laatste middel
slechts in zeer beperkte mate. In dit hoofdstuk ligt de nadruk niet op
eventuele verschillen in effectiviteit tussen TNF-alfaremmers.

5.2

Medische effectiviteit

5.2.1 Voortschrijdende RA
Wat zijn de effecten van TNF-alfaremmers op de gezondheidstoestand van
patiënten met reumatoïde artritis? De verbetering van de gezondheidstoestand wordt bij reumatoïde artritis gedefinieerd door het American College
of Rheumatology (ACR), en betreft een combinatie van het volgende: 1)
het aantal gevoelige gewrichten; 2) het aantal stijve gewrichten; 3) pijn;
4) en 5) globale indruk van arts en patiënt wat betreft de activiteit van de
aandoening; 6) functionele mogelijkheden, gemeten via de Health Assessment Questionnaire; en 7) laboratoriumuitslagen. Een ACR van
20/50/70 is een 20/50/70% verbetering in criteria 1 en 2, en in eenzelfde
verbetering in drie van de vijf resterende criteria.
Voor drie TNF-alfaremmers zijn meta-analyses verricht, die een aantal wetenschappelijke trials samenvatten: infliximab (Blumenauer et al, 2010)
etanercept (Blumenauer et al, 2009) en adalimumab (Navarro-Sarabia et
al, 2009). De patiënten in deze studies hebben reeds geruime tijd RA, gemiddeld tien jaar. In de experimentele arm van de studies krijgen patiën-

33

In ons overzicht van de literatuur hebben we observationele studies buiten beschouwing
gelaten vanwege discutabele validiteit van de resultaten. We bespreken dus alleen cohort
studies of trials met een controlegroep.
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ten de betreffende TNF-alfaremmer in combinatie met methotrexaat toegediend, en in de controle arm een placebo met methotrexaat. In de studies worden diverse dosis van de medicatie onderzocht, maar wij rapporteren hier alleen de uitkomsten van de meest optimale dosis.
Uit de meta-analyses blijkt dat een significant groter deel van de patiënten
met voortschrijdende reumatoïde artritis die een TNF-alfaremmer toegediend krijgen een verbetering in hun gezondheidstoestand van 50% (ACR
50) behalen (zie tabel 5.1). Op het eerste gezicht lijken de verschillen in
medische effectiviteit tussen de TNF-alfaremmers niet groot. Een aparte
review, waarin verschillende biologische geneesmiddelen, waaronder de
drie TNF-alfaremmers worden vergeleken, bevestigt deze conclusie (Singh
et al, 2010).
Tabel 5.1: Medische effectiviteit van drie TNF-alfaremmersremmers bij
voortschrijdende RA
% ACR 50 na 6 mnd
TNF-

MTX

RR

alfaremmers+MTX
Blumenauer et al, 2009

Etanercept

Navarro-Sarabia et al, 2009 Adalimumab
Blumenauer et al, 2010

Infliximab

39%

4%

8,9

43%

8%

5,4

28%

5%

5,6

Bron: APE
5.2.2 Beginnende RA
Ook mensen waarbij de diagnose reumatoïde artritis korter dan drie jaar
geleden is gesteld, hebben baat bij het gebruik van TNF-alfaremmers, laten enkele afzonderlijke studies zien (zie tabel 5.2). In deze studies behalen 62% respectievelijk 50% van de patiënten die een TNF-alfaremmer
toegediend krijgen een ACR 50 na 1 jaar, versus 44% en 46% van de patiënten die methotrexaat toegediend krijgen. Verschillen zijn minder groot
dan bij langdurende RA, mogelijk omdat de patiënten in deze studie een
agressieve variant van de ziekte hebben, en omdat methotrexaat nog een
goed behandelperspectief geeft.
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Tabel 5.2: Medische effectiviteit van drie TNF-alfaremmers bij beginnende
RA
% ACR 50 na 1 jaar
TNF-

MTX

RR

alfaremmer+MTX

Bathon et al (2000)

Etanercept

50%

44%

1,1

Breedveld et al (2006)

Adalimumab

62%

46%

1,3

Bron: APE
5.2.3 Toekomstig onderzoek naar TNF-alfaremmers
Over de effecten van TNF-alfaremmers is nog niet alles bekend. Zo is weinig bekend over de effecten van TNF-alfaremmers bij patiënten met multimorbiditeit. Wetenschappelijke trials hanteren doorgaans strikte inclusiecriteria; dit betekent dat patiënten met multimorbiditeit worden uitgesloten van deelname. Verder wordt in de studies uitgegaan van continu gebruik van TNF-alfaremmers; over de effecten van stoppen van de behandeling bij remissie wordt onderzoek gedaan.

5.3

Effecten op arbeidsproductiviteit

5.3.1 Inleiding
Welke effecten heeft toediening van TNF-alfaremmers op de arbeidsproductiviteit? We verstaan onder arbeidsproductiviteit de arbeidsstatus (het
bezit van een baan), absentie, en presenteïsme (verminderd functioneren
op het werk). We baseren ons grotendeels op de reviews van Birnbaum et
al (2009) en Ter Wee et al (2011).
5.3.2 Beginnende RA
Vier studies meten het effect van gebruik van TNF-alfaremmers op de arbeidsstatus bij mensen met beginnende RA. De studies betreffen alle gerandomiseerde gecontroleerde trials. De resultaten van deze studies zijn
samengevat in tabel 5.3. Twee studies die effect onderzoeken van adalimumab vinden een positief effect op de arbeidsstatus: een groter aandeel
mensen is na een of twee jaar nog aan het werk. De studies zijn heterogeen wat betreft design en inclusiecriteria van patiënten; zo zijn in de studie van Bejarano et al (2008) alleen patiënten geïncludeerd die bij aanvang van de studie werken; dit geldt niet voor de studie van Van Vollen-
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hoven et al (2010) waardoor het niveau van aandelen van mensen die een
baan behouden niet goed vergelijkbaar zijn. Het percentage mensen dat
een baan behoudt ligt 35% (na ruim een jaar) tot 20% (na twee jaar) hoger in de groep patiënten die adalimumab gebruikt. Ook het gebruik van
etanercept vindt een vergelijkbaar positief effect op de arbeidsstatus (Anis
et al, 2009). De enige studie die we hebben kunnen vinden over infliximab
toont geen significante resultaten op arbeidsstatus (Smolen et al, 2008).
Tabel 5.3: Effecten op arbeidsstatus bij beginnende reumatoïde artritis
Studie

TNF-

Uitkomstmaat

alfaremmer

TNF-

MTX

Verschil

alfaremmer+MTX

Anis et al, 2009

Etanercept

Arbeidsstatus na

91,4%

76%

20%

81,3%

60,3%

35%

1 jr
Bejarano et al, 2008

Adalimumab

Arbeidsstatus na
56 weken

Smolen et al, 2008

Infliximab

Arbeidsstatus na

ns

54 weken
Van Vollenhoven

Adalimumab

et al, 2010

Arbeidsstatus na

57,6%

47,6%

21%

2 jaar

Bron: APE
5.3.3 Voortschrijdende RA
Voor mensen met voortschrijdende RA is het effect van gebruik van TNFalfaremmers op arbeidsstatus minder duidelijk, blijkt uit de resultaten van
vijf gecontroleerde cohort studies. Twee van de vijf studies (Yelin et al,
2003; Halpern et al, 2008) rapporteren een positief effect van het gebruik
van adalimumab of etanercept op arbeidsstatus. Het effect varieert tussen
de 20% en 30%. De andere studies vinden geen significante effecten op
kans op arbeidsongeschiktheid of behoud van baan. Allaire et al (2008)
vinden alleen een significant effect van het gebruik van TNF-alfaremmers
bij de subgroep bij wie de diagnose relatief kort geleden (<11 jaar) is gesteld. In de studie van Verstappen et al (2010) wordt het positieve effect
op arbeidsstatus alleen gevonden voor de subgroep patiënten die op de
behandeling met TNF-alfaremmers responderen (in remissie komen). Het
is lastig om een eenduidige conclusie aan deze resultaten te verbinden.
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Tabel 5.4: Effect op de arbeidsstatus bij voortschrijdende reumatoïde artritis
Studie

TNF-

Uitkomstmaat

Verschil

alfaremmer
Allaire et al, 2008

TNF-

Arbeidsstatus na 18 mnd

ns

alfaremmer
Halpern et al, 2008

Adalimumab

Arbeidsstatus na 24 mnd

17,6%

Verstappen et al, 2010

TNF-

Kans op arbeidsongeschiktheid na

ns

alfaremmer

3 jr

TNF-

Kans op arbeidsongeschiktheid

ns

Arbeidsstatus

29%

Wolfe et al, 2007

alfaremmer
Yelin et al, 2003

Etanercept

Bron: APE
5.3.4 Absenteïsme
Hebben mensen die TNF-alfaremmers gebruiken een minder hoog ziekteverzuim? We hebben vijf studies gevonden, waaronder vier gerandomiseerde gecontroleerde trials, en een gecontroleerde cohort studie, die
hierover rapporteren. Alle studies beantwoorden deze vraag bevestigend,
zie tabel 5.5. De bespaarde aantal verzuimdagen verschillen sterk tussen
de studies, waarschijnlijk vanwege verschillen in geïncludeerde patiënten
of design van de studie. Zo is de studie die de geringste verschillen in verzuimdagen rapporteert een cohortstudie (Farahani et al, 2006) en hebben
de patiënten in de studies van Farahani et al (2006) en Kavanaugh et al
(2009) een gemiddeld langere ziekteduur dan patiënten in de andere studies. Grofweg halveren het aantal verzuimdagen als gevolg van het gebruik van TNF-alfaremmers bij mensen met beginnende RA (Anis et al,
2009; Van Vollenhoven et al, 2010). In twee studies worden ook verzuimdagen van mensen zonder werk onderzocht, bij wie verzuim gedefinieerd
is als verzuim van dagelijkse taken, bijvoorbeeld van huishoudelijke aard.
De resultaten zijn vergelijkbaar met de gevonden resultaten bij werkenden.
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Tabel 5.5: Effect op absentie bij reumatoïde artritis
Studie

TNF-alfaremmer

Uitkomstmaat

Resultaat

Anis et al

TNF-alfaremmer

Absentie per jaar

Δ 37 dagen

Farahani et al

Etanercept

Absentie per 6 mnd

Δ 2 dagen

Kavanaugh et al

Certolizumab pegol

Absentie per jaar

Δ 42 dagen

op werk
Absentie per jaar

Δ 52 dagen

bij huishoudelijk werk
Van Vollenhoven

Adalimumab

et al

Absentie per

Δ 19,5 dagen

twee jaar bij werkenden
Absentie per

Δ 10,7 dagen

twee jaar bij niet-werkenden
Smolen et al

Infliximab

Aandeel geen werkdagen

66,6% vs 78,9%

gemist per jaar
Aandeel 1-10 werkdagen

16,7% vs 11,5%

gemist per jaar
Aandeel >10 werkdagen

16,7% vs 9,6%

gemist per jaar

Bron: APE

5.3.5 Presenteïsme
Hebben mensen met RA die TNF-alfaremmers gebruiken minder productiviteitsverlies terwijl ze wel op het werk zijn? Alle studies die informatie
hierover verstrekken, beantwoorden deze vraag bevestigend (zie tabel
5.6). In deze studies wordt presenteïsme op verschillende wijzen gemeten,
maar geeft doorgaans aan hoeveel dagen mensen minder productief waren
als gevolg van RA. In twee studies wordt onderscheid gemaakt tussen
mensen met betaald werk en mensen die huishoudelijk werk verrichten.
Het positieve effect van TNF-alfaremmers op presenteïsme varieert tussen
de studies; van drie dagen per jaar tot circa 42 dagen per jaar.
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Tabel 5.6: Effect op presenteïsme bij reumatoïde artritis
Studie

TNF-alfaremmer

Uitkomstmaat

Resultaat

Anis et al

TNF-alfaremmer

Productiviteitsverlies per jaar

Δ 42 dagen

Bejarano et al

Adalimumab

Verloren werktijd

-9,9%

Farahani et al

Etanercept

Presenteïsme per 6 maanden

Δ 5,4 – 16,2 dagen

Kavanaugh et al

Certolizumab pegol

Presenteïsme per jaar

Δ 29,3 dagen

op werk
Presenteïsme per jaar

Δ 36,6 dagen

bij huishoudelijk werk
Van Vollenhoven

Adalimumab

et al

Presenteïsme per

Δ 7,2-15,7 dagen

twee jaar bij werkenden
Presenteïsme per

Δ 6,3-18 dagen

twee jaar bij niet-werkenden

Bron: APE

5.4

Conclusie

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de effecten van TNFalfaremmers op de medische conditie van mensen met RA en op arbeidsproductiviteit. In ons overzicht zijn studies opgenomen naar adalimumab,
etanercept, infliximab en certolizumab pegol. Er is overtuigend bewijs voor
de medische effectiviteit van TNF-alfaremmers, en dit bewijs is het grootst
bij mensen met voortschrijdende RA. Het effect van TNF-alfaremmers op
de arbeidsstatus is gemengd. Een aantal studies vindt geen effect, en de
studies die wel effect vinden, suggereren dat het effect groter is bij beginnende RA, en groter bij adalimumab. Uit alle studies die hierover rapporteren blijkt dat het gebruik van TNF-alfaremmers leidt tot een vermindering
van absenteïsme en presenteïsme. Verzuim kan grofweg gehalveerd worden door het gebruik van TNF-alfaremmers.
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6

ECONOMISCHE ANALYSE

6.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk zagen we dat het gebruik van TNF-alfaremmers
leidt tot een aantal baten als een verbetering van de gezondheidstoestand
van de patiënt, verminderd ziekteverzuim, en verminderde arbeidsongeschiktheid. De vraag is, of de kosten van het gebruik van TNF-alfaremmers
opwegen tegen deze baten. In dit hoofdstuk bespreken we allereerst kosteneffectiviteitsanalyses van TNF-alfaremmers die baten definiëren in termen van kwaliteit van leven en verlenging van de levensduur. In deze kosteneffectiviteitsanalyses worden productiviteitswinsten niet meegenomen.
Daarom presenteren we een eigen berekening van productiviteitswinsten
die het gevolg zijn van extra gebruik van TNF-alfaremmers. Ten slotte geven we in dit hoofdstuk antwoord op de vraag op welke wijze de financiering beter ingebed zou kunnen worden, zodat er een directere relatie komt
tussen de investering in de therapie en de vermindering aan productiviteitsverlies en/of minder beslag op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Een belangrijke aanbeveling van de Fit for Work-campagne is in dit kader
relevant. Een belangrijke omslag in gedachtevorming die overheden, verzekeraars en artsen moeten maken is dat mensen met RA niet alleen patienten zijn, maar in veel voorkomende gevallen ook mensen zijn met een
baan (McGee et al, 2009).

6.2

Zijn TNF-alfaremmers kosteneffectief?

In het vorige hoofdstuk zagen we dat het gebruik van TNF-alfaremmers tot
een significante verbetering in de gezondheidstoestand van mensen met
RA leiden. Patiënten met RA die een TNF-alfaremmer gebruiken, hebben
een zes tot negen keer grotere kans op een significante verbetering in hun
gezondheidstoestand (ACR50) dan patiënten die geen TNF-alfaremmer gebruiken. Wat dit betekent in het dagelijkse leven van patiënten, illustreren
we in Box 6.1.
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Box 6.1:

Leven met RA - het verhaal van Lisa de Graaf*, 53 jaar,
kleuteronderwijzeres

Op een ochtend werd ik wakker met opgezwollen, stijve vingers. Zeker te

lang in de tuin gewerkt, dacht ik. Maar nadat ik twee weken niets meer in
de tuin had gedaan, beterde het niet, en kreeg ik ook pijn in mijn schouders en polsen. Nadat de reumatoloog in het ziekenhuis de diagnose RA
stelde, hebben mijn man en ik verdoofd een paar uur op een bankje in het
park gezeten. De daaropvolgende maanden sloeg de ziekte toe. 's Morgens kon ik slechts met moeite mijn dekbed van me afgooien, kleding
aantrekken werd een marteling, daar was ik zo een half uur mee bezig, en
dan hielp mijn man mij met mijn sokken of panty, mijn beha, en mijn
bloes dicht te knopen. Nooit had ik gedacht dat ik op mijn vijftigste in een
hulpbehoevende vrouw zou veranderen. En dan die vreselijke pijn! Soms
was ik zo vermoeid, dan leek een kopje koffie 100 kilo te wegen. Ik kreeg
methotrexaat als medicatie, maar daar werd ik erg misselijk van. Ik moest
het wekelijks gebruiken, maar ik was vijf dagen doodziek, twee dagen
ging het weer beter, maar dan begon het weer van voren af aan. Ik werkte drie dagen in de week als kleuterjuf, een fantastische baan, ik kan elke
dag enorm van de kinderen genieten, maar ik moest me in die periode
naar mijn werk slepen. Op een dag heb ik me huilend bij mijn leidinggevende ziek gemeld, werken ging niet meer. Mijn grote hobby, tuinieren,
had ik al maanden geleden opgegeven, maar wat moest ik nou de hele
dag thuis? Die periode was de donkerste in mijn leven, ik had me de toekomst zo anders voorgesteld. De reumatoloog heeft me vervolgens een
TNF-alfaremmer voorgeschreven. Ik kan niet anders zeggen, dat ik dankzij die TNF-alfaremmer mijn leven weer op de rit heb gekregen. De pijn
week, en mijn gewrichten werden weer soepel! Ik kan weer mijn eigen
bloes dichtknopen! Ik kan zelfs weer een beetje tuinieren - niet voor gek
en onwijs natuurlijk, maar zo eens een half uurtje per dag. Ongelooflijk! Ik
heb zelfs afgelopen maand een gesprek gehad met mijn leidinggevende,
en ik ga proberen om op therapeutische basis weer aan de slag te gaan.
Niet zelf de volle verantwoordelijkheid over een klas, maar in eerste instantie als assistent. Ik ben daar enorm opgetogen over - ik heb die ukken
zo gemist.
*Lisa de Graaf is een fictief persoon. Dit verhaal is samengesteld uit levensverhalen van
mensen met RA die op de site raliga.be beschreven staan, en een gesprek met een RA patient die een TNF-alfaremmer gebruikt.
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De vraag is of deze verbetering in de gezondheidstoestand opweegt tegen
de baten. Om de vraag te beantwoorden, worden kosteneffectiviteitsanalyses uitgevoerd. De verbetering in gezondheidstoestand worden uitgedrukt
in gewonnen levensjaren, gewogen naar de kwaliteit van leven (QALY).
QALY’s variëren tussen 1 (een jaar in perfecte gezondheid) en 0 (dood).
De kosten zijn (contant gemaakte) kosten van de behandeling. De ratio
van de incrementele kosten en de incrementele baten (in QALY’s) van een
behandeling ten opzichte van een alternatieve (‘next best’) behandeling
vormt de incrementele kosten effectiviteitsratio (ICER) 34. Economische
modellen zijn nodig om de ICER’s van behandelingen te schatten, waarbij
vaak complexe behandelpaden gemodelleerd worden. In het geval van RA
is een voorbeeld van een behandelpad een sequentie van DMARD’s, waaronder methotrexaat, en bij onvoldoende respons, een TNF-alfaremmer in
combinatie met methotrexaat.
Een nieuw geneesmiddel moet in principe een kosteneffectiviteitstoets
doorstaan om toegelaten te worden tot de verzekerde zorg. In Nederland
heeft het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) hierin in een adviserende
rol. Uit de richtlijn die het CVZ hanteert bij de toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het basispakket, wordt niet precies duidelijk welke grens
gehanteerd wordt wat betreft de ICER (CVZ, 2006). Omdat het CVZ vrijwel
geen informatie heeft gepubliceerd met betrekking tot de kosteneffectiviteit van TNF-alfaremmers, gebruiken we informatie van het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), de Britse autoriteit op dit
gebied. NICE heeft een aantal kosteneffectiviteitsanalyses gepubliceerd
voor adalimumab, etanercept en infliximab ter behandeling van RA (Technology appraisal guidance 130, 2010). Bij de beoordeling of een geneesmiddel kosteneffectief is, hanteert NICE een grens van £20.000-£30.000
per gewonnen QALY (NICE, 2008). Indien de kosten per QALY van een geneesmiddel hoger zijn dan £20.000-£30.000, is de conclusie dat het geneesmiddel niet kosteneffectief is.

34

Een eenvoudig rekenvoorbeeld kan dit verduidelijken. Stel een behandeling
kost € 45.000 (contant gemaakt) meer dan een alternatieve behandeling. De
behandeling verbetert de kwaliteit van leven van 0,5 naar 0,6 QALY, en de levensverwachting bij gemiddeld 70 jaar verbetert van 73 jaar naar 75 jaar. De
winst van de behandeling is dan 1,5 QALY (5 jaar*0,6 minus 3 jaar*0,5). De
ICER is € 30.000 (€ 45.000/1,5 QALY).
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Tabel 6.1: Economische analyse van TNF-alfaremmers bij RA
Bron

Behandeling*

Patiëntenpopulatie

Fabrikant

Adalimumab + MTX
e

versus DMARD, 4 lijns

DMARD

Adalimumab + MTX

Patiënten met vroege RA, inadequate

versus DMARD, 1e lijns

respons op MTX

Adalimumab + MTX

Patiënten met beginnende RA, inade-

e

NICE

Patiënten met inadequate respons op

ICER (in £)
17.860

23.017

17.599

versus DMARD, 2 lijns

quate respons op MTX

Adalimumab + MTX

Patiënten met inadequate respons op

versus DMARD, 3e lijns

DMARD

Adalimumab + MTX

Patiënten met beginnende RA

< 20.000

Patiënten met beginnende RA

37.600

Patiënten met RA

16.379

Etancercept + MTX

Patiënten met inadequate respons op

24.600

versus DMARD, 3e lijns

DMARD

Etancercept + MTX

Patiënten met beginnende RA

< 20.000

Patiënten met beginnende RA

28.000

30.200

e

versus DMARD, 3 lijns
Adalimumab + MTX
versus DMARD, 1e lijns
Fabrikant

Etancercept + MTX
versus DMARD

NICE

e

versus DMARD, 3 lijns
Etancercept + MTX
versus DMARD, 1e lijns
Fabrikant

Infliximab + MTX

Patiënten met inadequate respons op

versus DMARD

DMARD

Infliximab + MTX

Patiënten met beginnende RA, inade-

versus DMARD

quate respons op MTX

Infliximab + MTX

Patiënten met beginnende RA, inade-

versus DMARD

quate respons op MTX, snelle progres-

6.228

16.766

13.000

sie
NICE

Infliximab + MTX

Patiënten met inadequate respons op
e

39.400

versus DMARD, 3 lijns

DMARD

Infliximab + MTX

Patiënten met beginnende RA

< 20.000

Patiënten met beginnende RA

46.100

e

versus DMARD, 3 lijns
Infliximab + MTX
e

versus DMARD, 1 lijns
British SocietyTNF-alfaremmers

23.900

for Rheuma- als klasse versus DMARD
tology
*Alleen primaire analyses gegeven

Bron: NICE, 2010
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De analyses die NICE bespreekt, variëren in gespecificeerde behandelpaden, type medicatie, patiëntenpopulatie, modelstructuren en assumpties,
waardoor enige variatie in uitkomsten verkregen wordt. We geven een
samenvatting van de analyses in Tabel 6.1. We zien dat de ICER’s van
adalimumab, entanercept en infliximab in vrijwel alle analyses lager zijn
dan £ 30.000; NICE concludeert als gevolg daarvan dat het gebruik van de
onderzochte TNF-alfaremmers als derde- of vierdelijns therapie bij RA patiënten kosteneffectief is. Uitzonderingen zijn eerstelijnsbehandelingen met
TNF-alfaremmers bij patiënten met beginnende RA. De ICER’s van TNFalfaremmers bij deze patiënten zijn hoger dan £30.000. NICE adviseert
daarom dat patiënten met beginnende RA in ieder geval methotrexaat
voorgeschreven moeten worden vóórdat een TNF-alfaremmer voorgeschreven wordt, en dat TNF-alfaremmers als eerstelijns therapie bij deze
patiënten ‘not an appropriate use of National Health System resources’ is.
Deze conclusie komt overeen met de indicatie die in Nederland voor vergoeding van TNF-alfaremmers in aanmerking komt; ‘actieve RA met onvoldoende respons op of intolerantie voor behandeling met twee verschillende DMARD’s, waaronder tenminste methotrexaat’.

6.3

Besparingen in productiviteitsverlies

In een kosteneffectiviteitsstudie worden de kosten van een behandeling
gewogen tegen de baten in termen van verlenging van de levensduur en
kwaliteit van leven. In deze studies worden baten gerelateerd aan productiviteit die het gevolg kunnen zijn van innovatieve geneesmiddelen zelden
verdisconteerd. Kunnen we een tentatieve berekening maken van deze
baten die het gevolg zijn van het gebruik van TNF-alfaremmers? We zagen
eerder dat het gebruik van TNF-alfaremmers het absenteïsme en presenteïsme met 50% vermindert, zie de studies van Anis et al (2009) en
Van Vollenhoven et al (2010), en het langdurig verzuim en instroom in arbeidsongeschiktheid met 35% per jaar reduceert, zie Bejarano et al
(2008). We rekenen deze besparingen in productiviteitsverlies door voor
een (fictieve) persoon met RA die werkzaam is en die start met het gebruik van een TNF-alfaremmer.
Een persoon met RA die werkt, heeft een jaarlijkse kans van 3,1% om
langdurig ziek te worden (zie hoofdstuk 4). Zij heeft een kans van 89%
om aan het werk te blijven (gegeven een jaarlijkse instroom van 2% in
pensioen, 5% in werkloosheid en 1% vrijwillige onttrekking aan de arbeidsmarkt). Als de persoon met RA een TNF-alfaremmer gebruikt, daalt
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de kans om langdurig ziek te worden naar 2%, en stijgt de kans om aan
het werk te blijven naar 90% (zie Tabel 6.2). Verder halveren voor werkzame RA patiënten de additionele dagen kortdurend ziekteverzuim. In
hoofdstuk 4 zagen we dat RA patiënten 15,6 additionele dagen absent zijn
en 4,8 dagen verminderd productief zijn. Als we presenteïsme voor de
helft als absentie rekenen, komen we uit op een totaal van 18 additionele
verzuimdagen. We waarderen deze productiviteitsstijging met gemiddelde
arbeidskosten (zie voor kengetallen hoofdstuk 4), om zo de gemiddelde
besparing in productiviteitsverlies van één extra gebruiker te berekenen.
We gaan er verder van uit dat het gebruik van TNF-alfaremmers geen invloed uitoefent op de kans op pensioen, werkloosheid of overige onttrekking aan de arbeidsmarkt.
Per werknemer die een TNF-alfaremmer gebruikt, liggen de besparingen in
de productiviteitssfeer op ruim € 2.500 per jaar, zie Tabel 6.2. Het belangrijkste deel (78%) daarvan worden gevormd door de halvering van het
additionele kortdurende ziekteverzuim. De resultaten impliceren dat de
ICER’s voor TNF-alfaremmers in de werkzame patiëntenpopulatie gunstiger worden als deze besparingen meegenomen zouden worden.
Tabel 6.2: Gemiddelde jaarlijkse besparing in productiviteitsverlies door
het gebruik van een TNF-alfaremmer bij een werkzaam persoon
met RA
Geen TNF-alfaremmer
Situatie

%

Productiviteits-

Wel TNF-alfaremmer
%

verlies (€)
Werkzaam
Langdurig ziek

Productiviteits-

Netto

verlies (€)

effect (€)

88,9

4.045

90,0

2.047

1.998

3,1

1.601

2,0

1.041

560

3.087

2.558

Pensioen/werkloos/
overig

8,0

Totaal

100,0

8,0
5.645

100,0

Bron: Ape
In deze analyse van één jaar is de vermindering in de WIA-instroom niet
verdisconteerd, omdat instroom in de WIA pas mogelijk is na twee jaar
ziekte. Om het effect daarvan te berekenen, hebben we de analyse uitgebreid met meer jaren. We hebben daarbij wat extra aannamen moeten
maken over patiëntenstromen tussen de verschillende categorieën. Omdat
de jaarlijkse instroom in de WIA beperkt is (0,8%), vallen de extra besparingen van verminderde instroom in de WIA ongeveer weg tegen de dis-
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contovoet. We concluderen daaruit dat de bovenstaande analyse van één
jaar een goed beeld geeft van gemiddelde productiviteitsbesparingen.
We benadrukken dat we in deze analyse uitgaan van recente instroomcijfers in de WIA en de wachttijd WIA, en daarmee een goed beeld geven
van jaarlijkse besparingen van een extra gebruiker anno 2012. In de recente instroomcijfers zijn de effecten van TNF-alfaremmers reeds verdisconteerd. Mogelijk zijn de kansen op instroom in een arbeidsongeschiktheidssituatie de afgelopen jaren al flink gedaald door het toenemend gebruik van TNF-alfaremmers onder RA patiënten. We kunnen dit echter niet
staven omdat we geen beschikking hebben over meerjarige gegevens.
Daarnaast wordt een analyse in de tijd bemoeilijkt door het feit dat de
claimbeoordeling van de WIA verschilt van de claimbeoordeling van de
WAO.

6.4

Belanghebbende partijen

6.4.1 Inleiding
Uit de vorige paragrafen blijkt dat patiënten baat hebben bij het gebruik
van TNF-alfaremmers door een verbeterde kwaliteit van leven en verlenging van de levensduur. Daarnaast kunnen zij, als zij werken, vaker behouden blijven voor het arbeidsproces en daalt hun ziekteverzuim. Deze
baten komen niet alleen aan patiënten zelf ten goede, maar ook aan
werkgevers, en via verhoogde economische productiviteit (belastingafdracht, stijging van de koopkracht) ook aan de samenleving als geheel. Dit
is vanuit maatschappelijk perspectief belangrijke informatie, omdat de
kosten van de behandeling immers ten laste van de gemeenschap komen.
NICE concludeert dat het gebruik van TNF-alfaremmers als derde- of vierdelijns behandeling bij RA kosteneffectief is. De onderzoeken waarop deze
conclusie is gebaseerd nemen alleen zorgkosten in beschouwing, en laten
eventuele besparingen in productiviteitsverlies buiten beschouwing. Uit
onze analyse blijkt dat de besparingen in productiviteitsverlies ruim
€2.500 per jaar belopen per werknemer met RA die een TNF-alfaremmer
gebruikt. Deze resultaten versterken de conclusie dat het gebruik van
TNF-alfaremmers bij RA kosteneffectief is. Andere baten die het gevolg
zijn van gebruik van TNF-alfaremmers zijn eveneens voorstelbaar, zoals
verminderde zorgconsumptie (bijvoorbeeld ziekenhuisopnamen) of verminderd beroep op huishoudelijke zorg of mantelzorg. We laten deze baten hier buiten beschouwing wegens gebrek aan informatie.
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Gezien de substantiële productiviteitswinsten, doemt wel de vraag op welke wijze de financiering beter ingebed zou kunnen worden, zodat er een
directere relatie komt tussen de investering in de therapie en de vermindering aan productiviteitsverlies en/of minder beslag op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (ontschotting). Welke partijen kunnen hierin een rol
spelen?
6.4.2 De rol van werkgevers en zorg- en verzuimverzekeraars
Werkgevers zijn de partij met het grootste belang bij terugdringen van
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De kosten van ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid liggen immers volledig bij werkgevers. Daarnaast
wordt de Zorgverzekeringswet voor ongeveer de helft gefinancierd via de
inkomensafhankelijke bijdrage, die bij werkgevers geïnd wordt. Werkgevers kunnen profijt hebben van verhoging van de zorgkosten zodra daar
een substantiële mindering van ziekteverzuim of instroom in arbeidsongeschiktheid tegenover staat. Werkgevers dragen het risico van arbeidsongeschiktheid, maar hebben zich daarvoor publiekelijk verzekerd via het
UWV (ongeveer 80%) of privaat verzekerd bij een verzuimverzekeraar
(ongeveer 20%). Werkgevers hebben daarmee (als principaal) de taak uit
handen gegeven bij een agent. Voor een verzuimverzekeraar is het financieel aantrekkelijk als mensen in zijn portefeuille die aan een bepaalde
aandoening lijden, zorg ontvangen die verzuim of instroom in een arbeidsongeschiktheidssituatie vermindert. Als de verzuimverzekeraar geen zorgverzekeraar is, heeft hij geen invloed op de zorgconsumptie. Daarnaast
geldt dat de keuze voor een zorgverzekeraar aan de verzekerde zelf is;
een zorg- en verzuimverzekeraar kan deze keuze hoogstens trachten te
beïnvloeden door het aanbieden van collectieve contracten bij bedrijven
waar hij ook verzuimverzekeraar is.
Er zijn sterke aanwijzingen dat de mogelijkheden van zorg- en verzuimverzekeraars om via kosten in de ene portefeuille baten in de andere portefeuille te realiseren, weinig worden benut. Vaak is er sprake van ‘Chinese muren’ binnen een organisatie. Ook een zorg- en verzuimverzekeraar
moet de omslag in gedachtevorming maken dat iemand met RA niet alleen
een patiënt is die zorgkosten maakt, maar dat hij of zij in veel voorkomende gevallen ook een baan heeft (McGee, et al, 2009).
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6.4.3 De rol van betrokken ministeries
De kosten van behandeling met TNF-alfaremmers komen geheel ten laste
van de begroting van het Ministerie van VWS. Gezien de jaarlijks stijgende
zorgkosten, is de druk groot om het gebruik van zorg te beperken of af te
remmen. Besparingen in productiviteitsverlies die het gevolg zijn van bepaalde medische interventies zijn niet zichtbaar voor het Ministerie van
VWS; verminderde instroom in arbeidsongeschiktheid is alleen op termijn
van invloed op de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken. Het is
echter niet inzichtelijk of een eventuele afname van arbeidsongeschiktheid
veroorzaakt wordt door medische interventies, tenzij daar specifiek onderzoek naar gedaan wordt. Uit het onderhavige onderzoek volgt dat wijzigingen in de zorgsector van invloed zijn op andere sectoren zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en ziekteverzuim.

6.5

Conclusie

In dit hoofdstuk geven we een economische analyse van het gebruik van
TNF-alfaremmers bij RA. We concluderen dat het gebruik van TNFalfaremmers bij patiënten met RA kosteneffectief is. We volgen daarin het
oordeel van NICE, die baten in termen van kwaliteit van leven en verlenging van de levensduur afweegt tegen de kosten van de behandeling.
Daarnaast zien we dat substantiële besparingen in productiviteitsverlies
gerealiseerd worden van ongeveer € 2.500 per werkzame gebruiker per
jaar. Deze besparingen versterken het kosteneffectiviteitsargument van
TNF-alfaremmers bij RA. Het grootste deel hiervan zijn besparingen door
halvering van het kortdurend ziekteverzuim. De besparingen in productiviteitsverlies komen vooral ten faveure aan werkgevers, en via verhoogde
economische productiviteit ook aan de samenleving als geheel. Werkgevers hebben zich voor langdurig verzuim veelal herverzekerd bij een verzuimverzekeraar of het UWV. Uit dit onderzoek volgt dat veranderingen in
wijzigingen in de zorgsector van invloed zijn op andere sectoren zoals de
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en ziekteverzuim, maar dat dit zelden inzichtelijk is.
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