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■ VOORWOORD 
 

Al decennia lang wordt voor terugbetalingsbeslissingen voor gezondheidsinterventies rekening gehouden met de 
impact van de ziekte en behandeling op de levenskwaliteit van patiënten. Voor het beleid is het belangrijk om over 
gegevens met betrekking tot levenskwaliteit te kunnen beschikken die vergelijkingen toelaten tussen patiënten 
met verschillende aandoeningen, aangezien het beslissingen moet nemen die tegemoet komen aan zowel 
individuele als maatschappelijke noden. Deze studie maakt dit mogelijk, door voor een vaak gebruikt instrument 
voor het meten van levenskwaliteit, de EQ-5D-5L, een waardenset te creëren. 

Hiervoor werd het standaardprotocol gebruikt zoals voorgeschreven door de EuroQol Group, de organisatie die 
het EQ-5D-5L instrument ontwikkelde. Zo werden er onder andere gegevens verzameld in een steekproef van de 
Belgische bevolking. Precies voor wat de steekproeftrekking betreft, wilde het KCE verder gaan dan de 
onderzoeksinstellingen in andere landen die een gelijkaardige oefening deden.  

Voor het KCE was het van uitermate groot belang dat de steekproef representatief zou zijn voor de hele bevolking: 
aangezien de waardenset zal worden gebruikt voor beslissingen die de hele bevolking aanbelangen, moeten de 
waarden die van de hele bevolking reflecteren. Dat zorgde, naast de complexiteit van het beoordelen van 
levenskwaliteit op zich, voor heel wat uitdagingen. En toen brak de Coronapandemie uit. De gegevensverzameling 
– die in levende lijve bij de respondenten thuis plaatsvond – moest hierdoor vroegtijdig worden stopgezet. 
Desalniettemin hebben we onze doelstelling van representativiteit bereikt. De onderaannemer die de interviews 
heeft uitgevoerd, Profacts, heeft alles in het werk gesteld om aan de gestelde eisen te voldoen. We zijn de equipe 
van Profacts en de interviewers dan ook heel dankbaar voor hun inzet en doorzettingsvermogen.   

Ook de EuroQol Group wensen we te bedanken voor het co-financieren van de studie. Voor deze studie was een 
aanzienlijk budget nodig, net vanwege de hoge kwaliteitseisen. Zonder ondersteuning vanuit de EuroQol Group 
had deze studie niet kunnen worden uitgevoerd, terwijl de beschikbaarheid van de waardenset van essentieel 
belang is om accurate schattingen te maken over de potentiële impact van ziekte en interventies op de 
levenskwaliteit. In combinatie met de EQ-5D-5L gegevens uit de gezondheidsenquête van Sciensano, de 
aanvrager van deze studie, zal deze waardenset een belangrijke troef zijn voor toekomstig evidence-based 
gezondheidsbeleid. 
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■ KERN 
BOODSCHAPPEN 

 

• De EQ-5D-5L is een instrument voor het meten van gezondheid en gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit 
aan de hand van vijf belangrijke dimensies: mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak, en 
angst/depressie (5D). Voor elke dimensie zijn er vijf gradaties van ernst (5L). De vijf dimensies en vijf 
ernstgraden laten toe 3 125 mogelijk gezondheidstoestanden te onderscheiden. 

• Deze studie ontwikkelt een Belgische waardenset voor de EQ-5D-5L, die aan iedere gezondheidstoestand 
een waarde toekent voor gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit (ook wel “nutswaarden” genoemd). Een 
update van de vorige waardenset uit 2003 drong zich op. 

• Om de nieuwe waardenset te ontwikkelen, maakten we gebruik van de nieuwste EQ-5D-versie en de meest 
performante bevragings- en analysetechnieken: 

o Er werd een bevraging gedaan bij een steekproef van de Belgische bevolking (892 respondenten). De 
steekproef was willekeurig getrokken en was representatief naar leeftijd, geslacht, regio, zelf-
gerapporteerde gezondheidstoestand, gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit, onderwijsniveau en 
werkgelegenheidsstatus. 

o Aan de hand van een gestructureerd interview werden aan de respondenten een beperkt aantal 
hypothetische gezondheidstoestanden voorgelegd met de vraag om deze te waarderen.  

o De verkregen informatie gaf inzicht in het belang dat de bevolking hecht aan een gezondheidstoestand 
en aan elk van de vijf gezondheidsdimensies. Op basis hiervan werd een model geschat om de waarde 
van alle 3 125 gezondheidstoestanden te bepalen. 

• De EQ-5D-5L met de nieuwe waardenset kan worden toegepast voor het onderbouwen van 
beleidsbeslissingen.  

o Het kan worden ingezet als een ‘patient-reported outcome measure’ (PROM – een instrument om zelf-
gerapporteerde uitkomsten te meten bij patiënten). PROMs worden steeds frequenter ingezet om de 
effecten van gezondheidsinterventies te beoordelen, maar ook om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

o Het kan gebruikt worden in klinische en economische evaluaties van medische interventies. Een 
standaardisatie van methodes, gebruikmakend van het EQ-5D-5L instrument en de EQ-5D-5L-
waardenset voor België, zal de vergelijkbaarheid en bruikbaarheid van dergelijke evaluaties in het 
gezondheidsbeleid doen toenemen. 

o Het laat toe om meer inzicht te krijgen in de gezondheid en gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit van 
de bevolking en van specifieke patiëntengroepen.  
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LIJST VAN 
AFKORTINGEN / 
VERKLARENDE 
WOORDENLIJST 
 

Afkorting Definitie Uitleg 
5D Five dimensions of health Vijf dimensies van gezondheid: mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse 

activiteiten, pijn/ongemak, angst/depressie (zie sectie 2.2). 

3L/5L Three/Five Levels  Drie/vijf niveaus van ernst voor elk van de vijf dimensies van 
gezondheid: ‘geen’, ‘enige’, ‘extreme problemen’ (3L); ‘geen’, ‘een 
beetje’, ‘matige’, ‘ernstige’, ‘extreme problemen’ (5L) (zie sectie 2.2).  

cTTO Composite Time Trade-off Samengestelde Time Trade-Off: waarderingstechniek voor het 
meten van gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit op basis van het 
‘inruilen’ van levensjaren (zie sectie 4.2.1) 

DCE 
DC-experiment 

Discrete Choice Experiment Discrete Keuze Experiment: methode voor het meten van 
voorkeuren op basis van het kiezen van één alternatief uit twee of 
meerdere opties (zie sectie 4.2.2) 

EQ EuroQol EuroQol (zie Tekstvak 3) 

EQ-VT EuroQol Valuation Technology Software, instructiegidsen en een protocol die het afnemen en 
verwerken van EQ-5D-interviews bepalen en controleren op kwaliteit 
(zie sectie 4.2. en volgende). 

EUnetHTA European network for Health 
Technology Assessment 

Europees netwerk van overheidsinstellingen, agentschappen en 
andere organisaties betrokken bij de evaluatie van 
gezondheidstechnologie.  

HRQoL Health-Related Quality of Life Gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit 

HUI3 Health Utilities Index Mark 3 Instrument om gezondheid en gezondheidsgerelateerde 
levenskwaliteit te meten. 

PROM Patient-Reported Outcome 
Measure 

Instrument voor het meten van zelf-gerapporteerde uitkomsten door 
de patiënt: verschaffen informatie over hoe patiënten hun 
gezondheidstoestand en gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit 
beoordelen op basis van vragenlijsten. 

QALY Quality-Adjusted Life-Year Levensjaar gecorrigeerd voor levenskwaliteit (zie Tekstvak 2). 

SD Standaarddeviatie  
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SILC Statistics on Income and 
Living Conditions 

Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden 

SF-6D Short-Form Six Dimensions Instrument om gezondheid en gezondheidsgerelateerde 
levenskwaliteit te meten. De SF-6D is een verkorte versie van de SF-
36. 

TTO Time Trade-Off Time Trade-Off: waarderingstechniek voor het meten van 
gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit op basis van het ‘inruilen’ 
van levensjaren (zie sectie 4.2.1) 

VAS Visueel Analoge Schaal De visuele analoge schaal registreert, als onderdeel van de EQ-5D, 
de zelf-gerapporteerde gezondheid van een persoon op een 
continue schaal. De uitkomst kan worden gebruikt als een 
kwantitatieve maat voor zelf-gerapporteerde gezondheid en 
gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit.  
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1. INLEIDING VOOR NIET-INGEWIJDEN 
Wat is de betekenis van deze studie in het Belgische beleid voor de 
gezondheidszorg 

1.1. Waarom een rapport over het meten van 
gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit? 

We leven – gemiddeld gezien – langer dan ooit. Dat heeft met veel factoren 
te maken, ook met de vooruitgang van de geneeskunde en de 
gezondheidszorg. Die slaagden er de voorbije honderd jaar in om mensen 
veel langer in leven te houden. Maar langer leven kan niet het enige doel 
zijn: naast levensverlenging ligt de focus steeds meer op het verbeteren of 
behouden van levenskwaliteit.1, 2 

Dagelijks worden er in de gezondheidszorg beslissingen genomen die een 
impact hebben op het leven en de gezondheid van mensen. Bijvoorbeeld of 
patiënten die aan deze of gene aandoening lijden meer zorg nodig hebben? 
Maar ook of een nieuwe medische behandeling goed werkt? En of die 
behandeling een goede prijs-kwaliteitsverhouding biedt? En uiteindelijk of 
onze verplichte ziekteverzekering (een deel van) de kosten van die 
behandeling zal dragen? 

Om die vragen te beantwoorden moeten we de impact van gezondheid (of 
ziekte) op ons leven kunnen meten. Meer concreet kijken we dan naar 
levensduur en levenskwaliteit. Leven patiënten met een bepaalde ziekte 
minder lang dan mensen zonder die ziekte? Of, leidt een nieuwe 
behandeling echt wel tot een verlenging van het leven? Om die vragen te 
beantwoorden, is er een makkelijke maatstaf: tijd, uitgedrukt in jaren of 
maanden.  

Veel moeilijker wordt het om levenskwaliteit te meten. Levenskwaliteit is een 
breed begrip, valt moeilijk te definiëren en is subjectief: het wordt door 
verschillende mensen op een andere manier ingevuld. Zowat alle aspecten 
van het leven beïnvloeden levenskwaliteit: relaties, sociale status, inkomen, 
vrijheid, autonomie, leefomgeving, verwachtingen … en, vanzelfsprekend, 
gezondheid. Want laten we wel wezen, gezondheid heeft een immense 
impact op levenskwaliteit. Daarom wensen we kennissen en familieleden in 

januari niet alleen een ‘gelukkig nieuw jaar’, maar ook een ‘goede 
gezondheid’. Kortom, gezondheid en levenskwaliteit zijn sterk met elkaar 
verbonden. 

De specifieke impact van gezondheid op levenskwaliteit wordt ook wel de 
gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit genoemd (meestal afgekort tot 
HRQoL, van Health-Related Quality of Life).3 Dit is een beter afgelijnd begrip 
dan levenskwaliteit op zich. De gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit 
tracht men te meten door mensen standaardvragen te stellen over 
verschillende aspecten – dimensies – van hun gezondheid.  

1.2. Vijf dimensies, vijf gradaties  
De EQ-5D-5L is zo’n een vragenlijst die peilt naar vijf belangrijke dimensies 
van gezondheid: mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak, 
en angst/depressie (5D). Voor elke dimensie zijn er vijf gradaties van ernst 
(5L) (Via deze link kan je een korte Engelstalige introductievideo bekijken 
van de EQ-5D-5L).4 

De vragenlijst is beschikbaar in meer dan 200 talen en wordt wereldwijd 
gebruikt. Uitgebreid onderzoek toont aan dat het, ondanks zijn eenvoud, een 
robuuste, betrouwbare en bovendien gevoelige manier is om de gezondheid 
te meten over een breed scala aan aandoeningen, populaties en 
behandelingen. Het is met andere woorden een generiek instrument dat 
voor tal van toepassingen inzetbaar is (zie sectie 2.2). 

1.3. Van beschrijving naar waardering naar vergelijking 
Hoe werkt de EQ-5D-5L in de praktijk? - Mensen kruisen vakjes aan om 
aan te geven hoe zij hun eigen gezondheid op elk van de vijf dimensies op 
dat moment beoordelen. Ze kunnen daarbij in elke dimensie kiezen uit vijf 
gradaties van ernst. Samengenomen geven die vijf dimensies een globale 
beschrijving van de gezondheidstoestand van een persoon op dat moment. 
Deze beschrijving wordt vervolgens omgezet in een cijfer dat 
beleidsbeslissingen kan onderbouwen (zie verderop). Dat cijfer staat voor 
de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit in die gezondheidstoestand. In 
het vakjargon wordt dat cijfer ook wel de nutswaarde, waardering of 
utiliteitswaarde genoemd. 

https://vimeo.com/366207839
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Dit KCE-rapport gaat precies over de omzetting van 
gezondheidstoestanden beschreven door de EQ-5D-5L naar cijfermatige 
waarden voor levenskwaliteit (de waarden voor alle gezondheidstoestanden 
vormen samen een waardenset voor de EQ-5D-5L). Concreet drukken deze 
waarden uit of de ene gezondheidstoestand te verkiezen valt boven de 
andere. Bijvoorbeeld of een ziekte die leidt tot een sterke beperking in 
mobiliteit een grotere impact heeft op levenskwaliteit dan een ziekte die 
mensen matig depressief of angstig maakt. Dit laatste lijkt appelen met 
peren vergelijken, maar dat is het niet want net het generieke karakter van 
de EQ-5D-5L en de omzetting van die gezondheidstoestanden in een 
waarderingscijfer maakt dat soort vergelijkingen wél mogelijk. 

Wie waardeert dan de ziektetoestanden? - Uit onderzoek blijkt dat 
mensen in verschillende landen ziektetoestanden anders waarderen. 
Daarom is het wenselijk dat ook de Belgische bevolking - of althans een 
representatieve steekproef ervan - zich kan uitspreken over de waarde van 
ziektetoestanden. Op die manier geeft het ook het Belgische beleid in 
gezondheidszorg mee vorm.  

De waardenset die in België tot nu toe werd gebruikt in beleidsbeslissingen, 
was gebaseerd op een bevraging uit 2003, met een verouderde versie van 
de EQ-5D, afgenomen binnen een Vlaamse populatie.5 Een update van de 
waardenset, met participatie van een steekproef representatief voor de hele 
Belgische bevolking, gebruik makend van de nieuwste EQ-5D-versie en de 
meest performante bevragings- en analysetechnieken, drong zich op. 

Het doel van deze studie is dan ook om een nieuwe Belgische 
waardenset voor de EQ-5D-5L te ontwikkelen die toelaat om een 
gezondheidstoestand om te zetten naar gezondheidsgerelateerde 
levenskwaliteit.  

Tekstvak 1 – EQ-5D in praktijk – Enkele eenvoudige voorbeelden 

Voorbeeld 1 – EQ-5D-5L om de effectiviteit van behandelingen te 
evalueren  

Stel, er zit een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van uitgezaaide 
longkanker aan te komen. Vooraleer terugbetaling te overwegen, vraagt 
de beleidsmaker zich af of dit nieuwe geneesmiddel wel effectiever is dan 
de bestaande behandeling.  

Daarom verzoekt hij de producent via een klinische studie vergelijkende 
data aan te leveren over die nieuwe behandeling ten opzichte van de 
bestaande behandeling. Vooral in verschillen in levensverlenging en in de 
impact op levenskwaliteit is de beleidsmaker geïnteresseerd.  

In de klinische studie krijgt een deel van patiënten de bestaande 
behandeling, terwijl een ander deel het nieuwe geneesmiddel toegediend 
krijgt. Om de impact op levenskwaliteit te meten, zullen alle patiënten – in 
beide behandelingsarmen van de klinische studie - de EQ-5D-5L invullen 
voor en (meerdere keren) na de behandeling. De gezondheidstoestand 
van elke patiënt wordt in elke rapporteringsfase omgezet in een 
waarderingscijfer volgens de nieuwe Belgische waardenset. De winst in 
levenskwaliteit kan zo niet alleen worden berekend per type behandeling, 
maar ook onderling vergeleken.  

Een langdurige opvolging van de gezondheidstoestand van patiënten is 
echter niet altijd mogelijk. Zo kan een onderzoeker ook starten met één 
of enkele metingen van de gezondheid van de patiënten aan de hand van 
de EQ-5D-5L en de verdere evolutie van de ziekte modelleren. Aan de 
hand van eerder klinisch onderzoek naar het ziekteverloop, kan de 
onderzoeker dan een inschatting maken van de opeenvolging van 
gezondheidstoestanden die de patiënt doormaakt met de bestaande en 
de nieuwe behandeling alsook de duurtijd in elke toestand. Met de nieuwe 
waardenset kan dan de impact van de opeenvolgende 
gezondheidstoestanden op gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit 
geëvalueerd worden. 

Hieruit kunnen we dan opmaken of de gezondheidsgerelateerde 
levenskwaliteit van de patiënten met de nieuwe behandeling erop vooruit 
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of achteruit is gegaan. Bijkomend kunnen we vergelijken of deze evolutie 
voor de nieuwe behandeling een verbetering of een verslechtering 
inhoudt tegenover de bestaande behandeling.  

Voorbeeld 2 – EQ-5D-5L om de kosteneffectiviteit van een 
behandeling te beoordelen 

Stel, voortbouwend op voorbeeld 1, dat de kostprijs van de nieuwe 
behandeling veel hoger ligt dan van de bestaande behandeling. Op basis 
van de gewonnen levensduur en betere levenskwaliteit van de nieuwe 
behandeling kan de beleidsmaker beslissen of die hogere kostprijs wel 
voldoende baten oplevert. Of met andere woorden de gezondheidswinst 
- in levensduur en levenskwaliteit - wel hoog genoeg is om de extra 
kostprijs te verantwoorden. 

Voorbeeld 3 – EQ-5D-5L om de (kosten)effectiviteit van 
behandelingen voor zeer verschillende ziekten te vergelijken 

Stel, het budget voor de terugbetaling van nieuwe behandelingen is 
beperkt. Naast de nieuwe behandeling voor longkanker (voorbeelden 1 
en 2) ligt er ook een nieuwe behandeling voor zeer ernstige depressie op 
de onderhandelingstafel. Welk van beide levert de meeste 
gezondheidswinst voor welke kostprijs? 

De Belgische waardenset laat toe om totaal verschillende behandelingen 
voor totaal verschillende ziektebeelden met elkaar te vergelijken.  

Meer nog, de waardenset geeft niet alleen inzicht in de 
(kosten)effectiviteit – of de prijs-kwaliteitsverhouding – van deze twee 
interventies, maar laat ook toe om de gezondheidstoestanden te 
vergelijken van twee groepen van patiënten getroffen door twee geheel 
verschillende ziektebeelden. 

Voorbeeld 4 – EQ-5D-5L om gezondheidsnoden bij patiënten te 
identificeren 

De EQ-5D-5L kan bovendien fungeren als een thermometer om 
onvervulde medische noden in een patiëntengroep te identificeren door 
de gezondheid van een patiëntengroep te vergelijken met een 

gelijkaardige groep in de algemene bevolking (op basis van leeftijd en 
geslacht).  

Stel bijvoorbeeld dat, ondanks een succesvolle behandeling, de 
resultaten van de EQ-5D-vragenlijst afgenomen bij patiënten met 
longkanker aantonen dat zij veel sterkere angstgevoelens hebben dan 
een gelijkaardige groep in de bevolking. Deze angstgevoelens wegen 
sterk op hun levenskwaliteit. De identificatie van deze zorgbehoefte kan 
aanleiding geven tot de organisatie van gepaste psychologische 
begeleiding voor deze patiëntenpopulatie. 

Voorbeeld 5 – EQ-5D-5L als patiëntenuitkomst om kwaliteit van zorg 
te monitoren 

Enkele jaren geleden besloot een regionaal ziekenhuis om de 
kwaliteitseffecten van orthopedische chirurgie beter te monitoren. 
Concreet werden patiënten die opgenomen worden voor een 
heupvervangende operatie, gevraagd om voor de operatie, bij ontslag en 
bij controle bij de specialist achteraf hun gezondheidstoestand te 
beschrijven met het EQ-5D-5L-instrument. Deze informatie gebruikt het 
ziekenhuis om na te gaan welke verbetering in gezondheid – in het 
bijzonder in de dimensies pijn en mobiliteit – en levenskwaliteit werden 
gerealiseerd met de operatie. 

Ook andere ziekenhuizen in hetzelfde ziekenhuisnetwerk begonnen 
dezelfde EQ-5D-gegevens te verzamelen. Een taskforce onderzocht 
deze patiëntuitkomsten en stelde vast dat de verbetering in gezondheid 
en levenskwaliteit merkelijk hoger lag in één van de ziekenhuizen in het 
netwerk. Het zorgtraject in het meest performante ziekenhuis werd 
grondig bekeken op zoek naar beste praktijken die konden overgenomen 
worden in de andere ziekenhuizen. Op basis hiervan pasten alle 
ziekenhuizen binnen het netwerk hun procedures aan. De impact van de 
nieuwe procedures op patiëntuitkomsten werden verder gemeten en 
opgevolgd met behulp van de EQ-5D.  
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1.4. Hoe leest u dit syntheserapport verder? 
Dit rapport is een neerslag van een erg technische KCE-studie. Ze heeft 
geleid tot een nieuwe waardenset – in feite niet meer, maar zeker ook niet 
minder dan een uitgebreide tabel met waarderingscijfers – voor het EQ-5D-
5L-instrument binnen een Belgische context. 

Daaraan is echter een uitgebreide bevraging van een representatieve 
steekproef van de Belgische bevolking voorafgegaan, met hedendaagse 
bevragingstechnieken en waarderingsmethoden, gekoppeld aan stringente 
kwaliteitscontrole en een robuuste statistische modellering.  

Voor een diepgaande bespreking van de gebruikte methodologie en de 
resultaten alsook de uiteindelijke waardenset verwijzen we naar het 
wetenschappelijke rapport. In deze synthese hebben we gepoogd een 
eerste inkijk te geven. De doelgroepen van deze synthese zijn vooral de 
mensen die van ver of nabij betrokken zijn bij beleidsbeslissingen over 
terugbetalingen in de gezondheidszorg, bij epidemiologische studies over 
gezondheid, bij kwaliteitsevaluaties van gezondheidsinterventies, en alle 
andere domeinen waarin de EQ-5D-5L een toepassing kan hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

2. BELANGRIJKSTE CONCEPTEN 
2.1. Gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit 

2.1.1. Definitie 
In de praktijk gebruiken we voor gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit 
een definitie die in 2013 door het European network for Health Technology 
Assessment (EUnetHTA) werd voorgesteld, op basis van definities van het 
Europees Geneesmiddelenagentschap (2006) en de Food and Drug 
Administration (2009). Gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit wordt 
gedefinieerd als ‘de algemene subjectieve perceptie van een patiënt van het 
effect van ziekte en interventies op de fysieke, psychologische en sociale 
aspecten van het dagelijks leven.’3, 6, 7 Het gaat dus om een 
multidimensionaal concept dat op een complexe manier wordt beïnvloed 
door iemands fysieke gezondheid, psychologische toestand, sociale 
relaties, enzovoort.  

2.1.2. Nutswaarden en QALYs 
Bij het beschrijven van gezondheidseffecten van een behandeling of een 
medische interventie beschouwt men vaak het aantal gewonnen 
levensjaren en de geboekte winst in gezondheidsgerelateerde 
levenskwaliteit als de meest belangrijke effecten. De QALY (‘quality 
adjusted life year’) brengt deze twee effecten samen in één maat door het 
aantal gewonnen levensjaren ‘te corrigeren’ voor de kwaliteit van leven (zie 
Tekstvak 2).3  

Om deze correctie door te voeren hebben we gewichten nodig die de 
relatieve wenselijkheid van gezondheidstoestanden weergeven. Dergelijke 
gewichten worden ook wel ‘waarderingen’, ‘utiliteiten’ of ‘nutswaarden’ 
genoemd. In feite gaat het om correctiefactoren die de impact weergeven 
van ziekte op levenskwaliteit. Ze worden uitgedrukt op een schaal waar 1 
staat voor perfecte gezondheid en 0 staat voor dood zijn.8, 9 In deze synthese 
zullen we verder de term nutswaarde gebruiken. 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_342_EQ-5D-5L_value_set_for_Belgium_Report.pdf
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Tekstvak 2 – Levensjaren corrigeren voor verminderde levenskwaliteit 
– QALY 

De QALY is een generieke maat die de levensjaren corrigeert voor de 
levenskwaliteit in die jaren. De levenskwaliteit wordt weergegeven door 
de nutswaarde.  

Om levensduur te corrigeren voor levenskwaliteit, wordt in het QALY-
model de nutswaarde van een toestand vermenigvuldigd met de tijd die 
in die toestand wordt doorgebracht.3, 10  

Dus een toestand met een nutswaarde van 0,7 die 20 jaar duurt, wordt 
gewaardeerd op 14 QALYs, hetgeen zes QALYs minder zijn dan dezelfde 
20 jaar voor iemand in perfecte gezondheid. 

2.1.3. Belgische richtlijnen voor economische evaluaties 
Gezondheidseconomische evaluaties gaan na of een nieuwe behandeling 
kosteneffectief is ten opzichte van een bestaande behandeling. Hierbij gaat 
men na of de kosten van een interventie te rechtvaardigen zijn door een 
verbetering in levensduur, in levenskwaliteit of in beide.3, 10, 11 Deze 
verbetering kan men meten aan de hand van QALYs. 

De Belgische richtlijnen voor gezondheidseconomische evaluaties bevelen 
aan om voor een evaluatie met QALYs in twee stappen te werken.11 

In een eerste stap worden gegevens verzameld over de 
gezondheidstoestand van patiënten, beschreven door de patiënten zelf door 
middel van multidimensionale vragenlijsten of instrumenten, zoals de EQ-
5D, SF-6D of HUI3, bijvoorbeeld voor en/of na een behandeling.  

In een tweede stap, worden aan de gezondheidstoestanden die de patiënten 
hebben beschreven, nutswaarden toegekend die de 
gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit weerspiegelt (zie sectie 2.1.2). 
Deze nutswaarden zijn afkomstig van de waardenset van het instrument op 
basis van de percepties van het algemene publiek en niet van de patiënt 
zelf.11 De QALYs worden vervolgens berekend door de tijd die in een 
bepaalde gezondheidstoestand wordt doorgebracht te wegen met de 
nutswaarde die aan die gezondheidstoestand is verbonden (zie Tekstvak 2).  

Eén waardenset om interventies onderling te kunnen vergelijken 
De nutswaarden voor alle mogelijke gezondheidstoestanden worden 
eenmalig verzameld via een bevraging in een representatieve steekproef 
van de bevolking. Aan de respondenten worden hypothetische 
gezondheidstoestanden voorgelegd met de vraag om deze te beoordelen 
(zie sectie 4.2). De verkregen informatie laat toe om het belang af te leiden 
dat de bevolking hecht aan een gezondheidstoestand of een 
gezondheidsdimensie. 

Het gebruik van een set nutswaarden afgeleid van percepties afkomstig van 
het algemene publiek (en niet van de patiënt) heeft als voordeel dat dezelfde 
gezondheidstoestand op eenzelfde manier wordt behandeld in alle 
economische en klinische evaluaties met QALYs.3, 8, 12 Dit verhoogt de 
vergelijkbaarheid tussen evaluaties en vermijdt de invloed van verschillen in 
voorkeur voor en omgang met gezondheid door patiënten.3, 8, 13 Een 
voorbeeld hiervan is coping, waarbij mensen leren omgaan met hun 
verslechterde gezondheidstoestand en hun waardering van gezondheid 
hieraan aanpassen. Hierdoor zouden ernstige chronische 
gezondheidstoestanden minder ernstig kunnen lijken dan acute milde 
gezondheidstoestanden, terwijl het relatieve belang van een ernstige 
chronische aandoening vanuit maatschappelijk standpunt groter kan zijn.3  

2.2. Het EQ-5D-5L-instrument 
De Belgische richtlijnen voor gezondheidseconomische evaluaties raden 
expliciet het gebruik van het EQ-5D-instrument aan om QALYs te 
berekenen.11 Er bestaat een gevalideerde Franse en Nederlandstalige 
versie van het EQ-5D instrument voor België en reeds sinds 2003 is er een 
Belgische (Vlaamse) set van EQ-5D-3L nutswaarden beschikbaar. 
Daarnaast is het gebruik van het EQ-5D instrument wijdverspreid in 
klinische studies.14  

De EQ-5D is een generiek instrument voor het meten van gezondheid en 
gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit. Een generiek instrument is een 
instrument dat in alle ziektedomeinen en op alle leeftijden kan worden 
toegepast, omdat het dimensies omvat die voor iedereen in principe 
belangrijk zijn.3, 10 De EQ-5D werd ontwikkeld door de EuroQol-groep (zie 
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Tekstvak 3) en hanteert vijf dimensies van gezondheid: mobiliteit, zelfzorg, 
dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak en angst/depressie.4, 15, 16 

Aan de hand van vijf vragen – één voor elke dimensie – brengt de EQ-5D 
de gezondheidstoestand van een persoon in kaart. Daarnaast heeft het EQ-
5D instrument een tweede manier om gezondheid te meten, de visueel 
analoge schaal (VAS), vergelijkbaar met een ‘thermometer’ waarmee de 
persoon zelf zijn of haar gezondheidstoestand inschat van ‘slechtst 
denkbaar’ tot ‘best denkbaar’ (zie Figuur 1).16 

Tekstvak 3 – De EuroQol-groep 

EuroQol is een non-profitorganisatie die bestaat uit een internationaal 
netwerk van multidisciplinaire onderzoekers. Het netwerk ontwikkelt 
gestandaardiseerde generieke instrumenten voor de beschrijving en 
waardering van gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit.17 

De huidige portfolio aan instrumenten van EuroQol bestaat uit de 
EQ-5D-3L, de EQ-5D-5L en de EQ-5D-Y (de laatste is gericht op kinderen 
en adolescenten). De instrumenten zijn het resultaat van bijna 30 jaar 
ontwikkeling en aanpassing. Talrijke onderzoeken zijn nog aan de gang 
om de portfolio aan te passen en verder te ontwikkelen.  

De huidige studie werd elk voor de helft gefinancierd door het KCE en de 
EuroQol Research Foundation. De EuroQol Research Foundation werd 
opgericht om wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen en te 
initiëren, en om de intellectuele eigendomsrechten te beheren die onder 
meer, maar niet uitsluitend, betrekking hebben op de EQ-5D-
instrumenten.  

Het is wel belangrijk om op te merken dat deze studie niet werd 
uitgevoerd op verzoek van de EuroQol-groep. De studieaanvraag werd 
geïnitieerd door Sciensano, die de EQ-5D-5L-vragenlijst opnam in de 
Belgische Gezondheidsenquête.18-20 Mede hierdoor ontstond de nood 
aan een Belgische EQ-5D-5L-set van nutswaarden. De keuze voor de 
EQ-5D-5L is ook in overeenstemming met de Belgische richtlijnen voor 
economische evaluaties in de gezondheidszorg. 

 

Van drie naar vijf gradaties van ernst 
Afhankelijk van de versie van het instrument, is het mogelijk om voor elke 
gezondheidsdimensie drie (EQ-5D-3L) of vijf (EQ-5D-5L) gradaties van 
ernst in te vullen. Bijvoorbeeld voor de categorie mobiliteit gaat dit van ‘ik 
heb geen problemen met rondwandelen’ tot ‘ik ben niet in staat om rond te 
wandelen’. De EQ-5D-3L heeft daar nog één niveau tussen (‘enige 
problemen’), de EQ-5D-5L telt nog drie tussenniveaus (‘een beetje’, ‘matige’ 
en ‘ernstige’ problemen met rondwandelen).  

De EQ-5D-3L werd destijds bekritiseerd voor zijn gebrek aan gevoeligheid 
voor kleine veranderingen in gezondheid en/of het beperkte vermogen om 
kleine verschillen te onderscheiden.21-23 Ook treden bij de 3L-versie 
zogenaamde plafondeffecten op. Die maken het moeilijk om de 
gezondheidstoestand van patiënten met zeer milde beperkingen te 
onderscheiden van de toestand van volkomen gezonde personen.16, 22-24  

Door in 2009 het aantal antwoordniveaus van drie naar vijf te brengen werd 
het discriminerend vermogen van de EQ-5D verhoogd en de kans op 
plafondeffecten verminderd.16, 23, 25  

Een gezondheidstoestand op de EQ-5D-5L kan uitgedrukt worden als een 
combinatie van vijf getallen, waarbij elk getal de ernstgraad van een 
dimensie uitdrukt.4 De som van de vijf getallen wordt ook wel de ernst van 
de gezondheidstoestand genoemd. In tegenstelling tot de nutswaarde houdt 
dit getal geen rekening met het relatieve belang van de verschillende 
dimensies voor de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit. Daarom is het 
geen substituut voor de nutswaarde. De volgorde van de dimensies is 
steeds dezelfde: mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak en 
angst/depressie. Bijvoorbeeld toestand ‘32315’ heeft een ernst van 14 en 
staat voor ‘ik heb matige problemen met rondwandelen’, ‘ik heb een beetje 
problemen met mezelf te wassen of aan te kleden’, ‘ik heb matige problemen 
met mijn dagelijkse activiteiten’, ‘ik heb geen pijn of ongemak’, ‘ik ben 
extreem angstig of depressief’.4  

Met de EQ-5D-3L kunnen op die manier 243 (=3x3x3x3x3) verschillende 
gezondheidstoestanden worden beschreven, met de EQ-5D-5L worden dat 
er 3 125 (=5x5x5x5x5). 
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Figuur 1 – De Nederlandstalige versie voor België van de EQ-5D-5L-vragenlijst met de bijhorende visueel analoge schaal, VAS (van 0 tot 100). 

  
Noot: Gereproduceerd met toestemming van de EuroQol Research Foundation  
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3. DOEL VAN DIT ONDERZOEK 
Deze KCE studie heeft tot doel om een Belgische waardenset te ontwikkelen 
voor alle 3 125 gezondheidstoestanden die beschreven kunnen worden met 
het EQ-5D-5L-instrument, alsook de toestand bewusteloosheid. Dit 
gebeurde volgens de richtlijnen van de EuroQol Group voor EQ-5D-5L-
waarderingsstudies, gebruik makend van de laatste ontwikkelingen in 
waarderingsmethodologie.26, 27 De waardenset laat toe om de vertaalslag 
van gezondheid naar gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit te maken 
rekening houdend met het belang dat de Belgische bevolking hecht aan een 
gezondheidsprobleem en aan elk van de vijf dimensies van gezondheid. 

Deze studie gaat dus niet over het meten van de gezondheid van de 
bevolking of patiënten aan de hand van het EQ-5D instrument in Figuur 1, 
maar over de omzetting van gezondheidstoestanden naar 
gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit. 

Verschillende landen, waaronder ook Frankrijk, Nederland en Duitsland, 
hebben reeds een EQ-5D-5L-waardenset voor hun bevolking bepaald.28-30 
Een waarderingsstudie voor de EQ-5D-3L werd uitgevoerd voor Vlaanderen 
in 2003, en dateert dus van bijna 20 jaar terug.5 Voor het EQ-5D-5L-
instrument is er momenteel echter nog geen set van nutswaarden 
beschikbaar voor België. 

In sectie 6.3 gaan we dieper in op een aantal toepassingen waarvoor deze 
nieuwe EQ-5D-5L waardenset kan worden ingezet. 

 

4. METHODE 
4.1. De steekproef – wie nam wanneer deel 
Elke bevraging gericht op het samenstellen van een waardenset met 
nutswaarden voor het EQ-5D-instrument moet een vooraf opgelegd protocol 
volgen, het zogenaamd ‘EuroQol Valuation Technology’-protocol of kortweg 
EQ-VT-protocol.26, 27 Daarin wordt gesteld om bij voorkeur 1 000 mensen bij 
hen thuis te interviewen. Van iedere persoon dient een volledig interview te 
worden afgenomen op basis van een vastgelegd interviewscript. De 
resultaten van het interview moeten bovendien aan de kwaliteitseisen van 
het EQ-VT-protocol voldoen.  

Tussen mei 2018 en september 2020 werden interviews afgenomen voor dit 
KCE-onderzoek waarvan er 892 de volledige kwaliteitscheck hebben 
doorstaan en meegenomen werden in de data-analyse. De vereiste 1 000 
interviews werden niet gehaald omwille van de COVID-19-uitbraak in het 
voorjaar van 2020 en de daaropvolgende lockdowns. Hierdoor konden face-
to-face-interviews niet langer doorgaan en werd de bevraging, in 
samenspraak met EuroQol-stafleden, vroegtijdig beëindigd. De impact van 
deze kleinere steekproef op de resultaten van het onderzoek schatten we in 
als minimaal. 

Kandidaten voor de bevraging werden willekeurig geselecteerd volgens de 
steekproefprocedure die Sciensano gebruikt voor de Belgische 
Gezondheidsenquête.31 Concreet gaat het om een meertrapse, 
gestratificeerde en geclusterde steekproefname. Hoewel een dergelijk 
complexe procedure niet wordt opgelegd door EuroQol, werd in deze studie 
toch voor deze methodiek gekozen om de representativiteit voor de 
Belgische bevolking te garanderen en een vertekening van de resultaten te 
voorkomen (zie ook sectie 5.1).  

In de praktijk werden 1 000 interviews in clusters van 10 interviews verdeeld 
en toegewezen aan random gekozen gemeenten (zodat de interviewer ten 
minste 10 interviews afneemt in dezelfde gemeente). De selectie van 
gemeenten stond in verhouding tot de bevolkingsgrootte in een provincie, 
waarbij grote gemeenten meermaals getrokken konden worden. Figuur 2 
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toont de geografische spreiding van het aantal geplande interviews per 
gemeente. De 10 interviews in een cluster werden dan verder verdeeld in 
subgroepen op basis van leeftijd en geslacht.  

In een tweede fase werden via het Rijksregister uit de geselecteerde 
gemeenten en subgroepen at random 10 000 mensen getrokken, ofwel 10 
potentiële kandidaten voor ieder gepland interview.a  Het gaat om een 
doorsnede van de volwassen bevolking: 18 tot 100-jarigen met een 
geregistreerde woonplaats in België, met uiteenlopende socio-economische 
achtergrond, met en zonder gezondheidsproblemen. Deze selectie leidde – 
zoals eerder aangegeven – uiteindelijk tot een representatief staal van 892 
personen van wie een volledig en gevalideerd interview werd afgenomen.  

Voor een gedetailleerd overzicht van de gevolgde procedure verwijzen we 
naar sectie 2.2 van het wetenschappelijke rapport. 

De aanwerving van interviewers en het beheer van de verzameling van 
gegevens op het terrein werden uitbesteed aan een extern team, Profacts, 
een bedrijf dat marktonderzoek verricht. 

 

 

 

                                                      
a  Niet alle 10 000 potentiële kandidaten werden gecontacteerd. Meestal moest 

maar één of enkele potentiële kandidaten gecontacteerd worden om iemand 
te vinden die bereid was mee te werken met de bevraging. Uitzonderlijk 
werden alle tien kandidaten gecontacteerd zonder succes. 

 

 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_342_EQ-5D-5L_value_set_for_Belgium_Report.pdf
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Figuur 2 – Geselecteerde gemeenten waar interviews werden afgenomen. 
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4.2. Welke bevragingstechnieken werden gebruikt? 
Om de consistentie te bevorderen in de manier waarop waardensets worden 
bepaald, ontwikkelde de EuroQol Group een gestructureerd interview en 
bijhorende software om dit af te nemen. De interviewers begeleidden de 
respondenten doorheen het interview en registreerden samen de 
antwoorden via een laptop. Het interview kon gebeuren in het Nederlands, 
Frans of Duits.b  

Het EuroQol-protocol schrijft voor welke bevragingstechnieken moeten 
worden gebruikt tijdens de interviews: iedere respondent waardeert een 
aantal hypothetische gezondheidstoestanden via een ‘samengestelde Time 
Trade-Off’-oefening (cTTO) en een ‘Discrete Choice’ experiment (DCE).26, 

27 Om de respondenten vertrouwd te maken met deze technieken, werden 
de cTTO- en DCE-waarderingsoefeningen bij elk interview voorafgegaan 
door een trainingsfase. 

4.2.1. De samengestelde Time Trade-Off-oefening 
Een samengestelde TTO-oefening bestaat enerzijds uit een klassieke TTO 
voor gezondheidstoestanden die beter worden ingeschat dan ‘dood zijn’ 
(nutswaarde groter dan 0), en anderzijds een zogenaamde ‘Lead-Time 
TTO’, voor gezondheidstoestanden die slechter worden ingeschat dan de 
dood (nutswaarde kleiner dan 0).32 

Klassieke TTO 
De traditionele TTO bepaalt de nutswaarde voor een bepaalde 
gezondheidstoestand op basis van een ‘afruil’ die mensen bereid zijn te 

                                                      
b  In de Nederlandstalige versie is er een fout geslopen in de vertaling van 

ernstgraad 2 voor de dimensie mobiliteit. Zo werd ‘ik heb een beetje 
problemen met lopen’ gebruikt in plaats van ‘ik heb een beetje problemen met 
rondwandelen’. Onze resultaten geven echter aan dat dit geen belangrijke 
impact had. 

maken tussen korter leven in perfecte gezondheid of langer leven met 
ziekte. 

Aan het begin van de oefening moet de geïnterviewde kiezen tussen twee 
levens (zie Figuur 3): A of B. In B leven mensen tien jaar in een beschreven 
EQ-5D-5L-toestand en gaan dan dood. In A leven mensen tien jaar in 
perfecte gezondheid vooraleer ze sterven. In deze initiële optie zal de 
geïnterviewde altijd kiezen voor A.  

Figuur 3 – Voorbeeld waardering met klassieke Time Trade-Off 
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Vervolgens wordt het aantal levensjaren in A stelselmatig verminderd, terwijl 
B vast blijft op tien jaar. De oefening wordt gestopt wanneer de respondent 
geen voorkeur meer uitdrukt voor leven A of leven B. Het aantal 
overblijvende jaren in perfecte gezondheid (leven A) ten opzichte van het 
aantal jaren in ziekte (leven B) vormt de basis voor de berekening van de 
nutswaarde van gezondheidstoestand B. Stel dat de geïnterviewde geen 
voorkeur meer heeft voor A of B bij vijf jaar in toestand A (zie voorbeeld van 
Figuur 3), dan is de nutswaarde van B gelijk aan 0,5 (= 5/10).32, 33  

Lead-Time TTO 
In situaties waarin de geïnterviewde gezondheidstoestand B slechter 
inschat dan dood zijn (concreet: leven A zakt tot nul en de geïnterviewde 
blijft nog steeds kiezen voor A), wordt de Lead-Time TTO ingezet. 

Immers, met de klassieke TTO is het niet mogelijk om af te leiden hoeveel 
slechter dan ‘dood zijn’ een bepaalde gezondheidstoestand wordt 
ingeschat. Hierdoor kan geen rangorde worden opgesteld van de diverse 
ziektetoestanden die erger dan ‘dood zijn’ worden beoordeeld. 

Figuur 4 – Voorbeeld waardering met Lead-Time Time Trade-Off 

 

In de Lead Time-TTO-techniek wordt een eerste periode van tien jaar in 
perfecte gezondheid – de zogenaamde “lead-time” periode – gekoppeld aan 
zowel leven A als leven B. Ook hier moeten mensen kiezen tussen leven A 
of leven B, maar leven B duurt 20 jaar en bestaat uit twee perioden (tien jaar 
in perfecte gezondheid, gevolgd door tien jaar in de beschreven EQ-5D-5L 
toestand) en leven A kan variëren tussen nul en tien jaar, afhankelijk van de 
keuze van de respondent (zie Figuur 4 ). 

Om de nutswaarde van gezondheidstoestand B te berekenen, worden zowel 
het aantal jaren in perfecte gezondheid (leven A) als in ziekte (leven B) 
verminderd met de lead-time. In bovenstaand voorbeeld is de nutswaarde 
van gezondheidstoestand B daarom gelijk zijn aan -0,5 (= (5-10)/(20-10)).32, 

33 

Hoe in de praktijk? 
Het is niet mogelijk alle 3 125 gezondheidstoestanden van de EQ-5D-5L te 
evalueren. Het EQ-VT-protocol heeft daarom vastgelegd dat 86 zorgvuldige 
geselecteerde gezondheidstoestanden gewaardeerd moeten worden.34 
Deze werden verdeeld over tien blokken met tien gezondheidstoestanden 
per blok.34, 35 Elk blok omvatte één van de vijf meest milde toestanden (d.w.z. 
21111, 12111, 11211, 11121, en 11112) en de slechtste toestand (55555). 
De overige 80 gezondheidstoestanden werden zodanig over de tien blokken 
verdeeld zodat alle blokken dezelfde gemiddelde ernst hadden en er in ieder 
blok voldoende variatie was in ernst van de verschillende 
gezondheidstoestanden. Elk blok werd willekeurig toegewezen aan 
respondenten en werd in willekeurige volgorde gepresenteerd door de EQ-
VT-software. 

Wat met de niet-bevraagde gezondheidstoestanden? 
De verkregen nutswaarden voor de 86 gezondheidstoestanden werd 
gebruikt om een statistisch regressiemodel te schatten (zie sectie 4.3). Met 
behulp van dit model worden nutswaarden afgeleid voor alle 
gezondheidstoestanden, dus zowel voor de 86 bevraagde als voor de 3 039 
niet bevraagde gezondheidstoestanden.  
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Bewusteloosheid – comateuze toestand 
In de Belgische waardenset wilden we ook de toestand ‘bewusteloosheid’ – 
of comateuze toestand – opnemen. Dit is een ziekteprofiel dat niet 
standaard tot het EQ-5D-instrument behoort, maar wel relevant kan zijn in 
klinisch onderzoek.36 In samenspraak met EuroQol-stafleden werd deze 
toestand op willekeurige basis aan 20% van de respondenten voorgelegd 
op het einde van hun blok met tien standaard-EQ-5D-5L-toestanden. 

4.2.2. Discrete Choice Experiment 
In een ‘discrete keuze’-experiment (Discrete Choice Experiment, DCE) moet 
de geïnterviewde een voorkeur geven aan één van twee 
gezondheidstoestanden. 

Figuur 5 – Voorbeeld ‘discrete keuze’-experiment 

 
Het EQ-VT-protocol bepaalt dat iedere respondent zeven keuzeparen 
beoordeelt.26, 27, 37 De gezondheidstoestanden hebben een gelijkaardige 
ernst, maar er zijn verschillen in ernstgraad tussen de dimensies. Zo geven 
respondenten indirect aan welke gezondheidsdimensies voor hen het 
belangrijkste zijn.  

In totaal zijn er 196 keuzeparen van EQ-5D-5L-toestanden beschikbaar, 
willekeurig verdeeld over 28 blokken.34, 35 Elk blok werd willekeurig 
toegewezen aan een geïnterviewde en gepresenteerd in willekeurige 
volgorde en wisselend in positie (A of B) op het scherm. 

4.2.3. Kwaliteitscontrole van de gegevens 
De cTTO- en DCE-waarderingsoefeningen zijn niet eenvoudig.38 Om de 
kwaliteit van de afgenomen interviews te garanderen, kregen alle 
interviewers een intensieve training, en indien nodig een hertraining. 
Daarnaast legt het EQ-VT-protocol een rigoureuze kwaliteitscontrole op.27, 

39 Tijdens het verloop van de studie werden daarom, in samenwerking met 
de EuroQol-stafleden, verschillende kwaliteitscontroles uitgevoerd op de 
verzamelde gegevens.  

4.3. Data-analyse 
Het doel van de data-analyse was om een set van nutswaarden te creëren 
die representatief is voor de algemene, volwassen, Belgische bevolking, en 
dit voor alle 3 125 gezondheidstoestanden van het EQ-5D-5L-systeem.  

In de cTTO-oefening werden ‘slechts’ 86 gezondheidstoestanden, plus de 
toestand bewusteloosheid, rechtstreeks geëvalueerd. In de DCE gaat het 
om 392 toestanden. Aan de hand van deze informatie werd een statistisch 
regressiemodel geschat dat in staat is om nutswaarden te bepalen voor alle 
3 125 mogelijk gezondheidstoestanden. Uit een set kandidaat-modellen 
werd het meest performante model gekozen.  

De nutswaarde voor de toestand ‘bewusteloosheid' werd niet berekend met 
het regressiemodel, maar werd rechtstreeks afgeleid uit de gewogen 
gemiddelden van de geuite voorkeuren tijdens de interviews. 

Het verloop van dit modelleringsproces wordt in detail toegelicht in sectie 3 
van het wetenschappelijke rapport. 

 

 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_342_EQ-5D-5L_value_set_for_Belgium_Report.pdf
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5. DE BELGISCHE SET VAN EQ-5D-5L-
NUTSWAARDEN 

5.1. Representativiteit van de steekproef 
Naast de cTTO- en DCE-waarderingsoefeningen werd aan de 
geïnterviewden nog een aantal bijkomende vragen gesteld over hun eigen 
gezondheid (via het EQ-5D-instrument) en hun socio-economische en 
sociodemografische achtergrond. Deze informatie werd vooral gebruikt om 
de representativiteit van de steekproef te kunnen inschatten. 

Op basis van deze informatie kunnen we concluderen dat de steekproef met 
892 respondenten representatief is voor de Belgische bevolking op basis 
van vergelijkingen met bevolkingsstatistieken uit administratieve bronnen, 
informatie uit de Gezondheidsenquête van Sciensano en uit de Enquête 
naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC) van Statbel.18, 40, 41   

De gebruikte parameters om deze representativiteit te beoordelen waren 
leeftijd, geslacht, regio, zelf-gerapporteerde gezondheidstoestand, 
gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit, onderwijsniveau en 
werkgelegenheidsstatus. Voor een uitgebreide analyse verwijzen we naar 
sectie 4.1 van het wetenschappelijke rapport.  

5.2. Resultaten van de cTTO-oefening 

5.2.1. Spreiding en variatie  
Zoals uit Figuur 6 kan worden afgeleid, is het volledige bereik van potentiële 
nutswaarden (van -1 tot +1) in de resultaten van de cTTO-oefening terug te 
vinden.  

Een kwart van de geëvalueerde gezondheidstoestanden (25,2%) krijgt een 
negatieve cTTO-waarde en wordt dus slechter gewaardeerd dan ‘dood zijn’. 
Ongeveer 9,1% van de cTTO-taken resulteert in de laagst mogelijke waarde 
van -1. Wanneer respondenten de voorkeur geven aan een waarde voor 
een gezondheidstoestand die slechter is dan de dood, kiezen zij over het 

algemeen voor een sterk negatieve waarde, d.w.z. lager of gelijk aan -0,5, 
in plaats van tussen 0 en -0,5.  

Ongeveer 9,5% en 9,9% van de antwoorden hebben een cTTO-waarde van 
respectievelijk 1 en 0,95. Dat wijst op een zeer beperkte bereidheid om 
levensjaren af te ruilen om milde gezondheidsproblemen te vermijden.  

 

Figuur 6 – Distributie van de geobserveerde cTTO-waarden voor de 86 
geëvalueerde gezondheidstoestanden  

 
  

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_342_EQ-5D-5L_value_set_for_Belgium_Report.pdf
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5.2.2. Validiteit van de cTTO-resultaten 
Het verband tussen ernst, variabiliteit, gemiddelde en mediane cTTO-
waarden wordt weergegeven in Figuur 7. Deze figuur kan worden gezien als 
een eenvoudige test voor de validiteit (face validity) van de resultaten. We 
verwachten immers dat de waardering van levenskwaliteit daalt naarmate 
de gezondheidstoestanden verslechteren, wat zich weerspiegelt in de data.  

Tevens toont deze figuur dat de variabiliteit toeneemt – uitgedrukt door een 
grotere standaarddeviatie – naarmate de gezondheidstoestanden slechter 
worden. Respondenten vinden het dus moeilijker om een waarde toe te 
kennen naarmate gezondheidsproblemen ernstiger worden. Zo wordt 
bijvoorbeeld de slechtst mogelijke toestand (55555) door een meerderheid 
van de respondenten gewaardeerd met een waarde tussen -1 en -0,5, toch 
zijn er ook respondenten die aan deze toestand een positieve nutswaarde 
toekennen, sommigen zelfs hoger dan 0,9. We zien wel een stabilisatie van 
de variatie vanaf een ernstgraad rond de 13.  

5.2.3. Bewusteloos, pijn en ongemak  
De bewusteloze toestand en de meest slechte toestand (55555) krijgen de 
laagste geobserveerde cTTO-waarden met respectievelijke gemiddelden 
van -0,454 en -0,453.  

Naast deze twee toestanden werden nog 14 andere van de 86 
gezondheidstoestanden als negatief gewaardeerd, waarbij opvalt dat 
gezondheidstoestanden met ernstige of extreme pijn en ongemak leiden tot 
de laagste cTTO-nutswaarden.  

 

Figuur 7 – Gemiddelde en mediaan cTTO-waarde ten opzichte van de 
ernst van de gezondheidstoestand  
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5.3. Resultaten van het DC-experiment 
In de DCE moet de geïnterviewde twee gezondheidstoestanden, A en B, 
tegenover elkaar afwegen. Ook hier lijken de gegevens valide te zijn. We 
stellen vast dat de keuze voor optie A of B wordt gestuurd door het relatieve 
verschil in ernst tussen beide toestanden. De gezondheidstoestand met de 
laagste ernstgraad krijgt vaker de voorkeur, waarbij die voorkeur meer 
uitgesproken wordt naarmate het verschil in ernstgraad toeneemt. Indien er 
geen verschil is in ernst tussen gezondheidstoestand A en B, is er min of 
meer een gelijke voorkeur tussen beide opties.  

5.4. Eindtabel met Belgische nutswaarden voor EQ-5D-5L 
Om de nutswaarden voor de volledige set van EQ-5D-5L-
gezondheidstoestanden te berekenen werd een statistisch regressiemodel 
geschat (zie sectie 4.3). De uitgebreide argumentatie voor de keuze van dit 
model en de resultaten ervan zijn terug te vinden in sectie 4 van het 
wetenschappelijke rapport. 

Het gekozen model heeft tien coëfficiënten – één coëfficiënt per dimensie 
die gecombineerd wordt met één coëfficiënt voor iedere ernstgraad – en een 
intercept. Aan de hand van deze coëfficiënten en het intercept, is het 
mogelijk om de nutswaarden voor alle 3 125 gezondheidstoestanden van 
de EQ-5D-5L te berekenen. Tekstvak 4 legt in detail uit hoe men deze 
berekening kan maken. Ook geven we enkele uitgewerkt voorbeelden.   

De Belgische waardenset, inclusief de nutswaarde voor de toestand van 
bewusteloosheid, zijn terug te vinden in appendix 3 van het 
wetenschappelijke rapport en kan ook gedownload worden via deze link. 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak 4 – Coëfficiënten en enkele berekende voorbeelden van 
Belgische EQ-5D-5L-nutswaarden 

Coëfficiënten en interceptwaarde 
Op basis van de resultaten van de cTTO en de DCE in de 892 
gevalideerde interviews, konden we met het regressiemodel een 
coëfficiënt schatten voor elk van de EQ-dimensies alsook voor elk van de 
gradaties van ernst. Iedere coëfficiënt geeft het verlies aan nutswaarde 
aan voor de dimensie of de ernstgraad. De coëfficiënten voor ernstgraad 
1 (ik heb geen problemen met …) en 5 (ik heb extreme…/ik ben niet in 
staat om …) krijgen daarbij een vaste waarde van 0 en 1, respectievelijk. 

Om het uiteindelijke nutsverlies te berekenen (zie hieronder) wordt de 
coëfficiënt voor een dimensie telkens vermenigvuldigd met de coëfficiënt 
van de ernstgraad in die dimensie. 

Per dimensie 

• Coëfficiënt voor nutsverlies voor mobiliteit: 0,227 

• Coëfficiënt voor nutsverlies voor zelfzorg: 0,116 

• Coëfficiënt voor nutsverlies voor dagelijkse activiteiten: 0,181 

• Coëfficiënt voor nutsverlies voor pijn en ongemak: 0,482 

• Coëfficiënt voor nutsverlies voor angst en depressie: 0,439 

Per ernstgraad 

• Coëfficiënt voor nutsverlies voor ernstgraad 1: 0 

• Coëfficiënt voor nutsverlies voor ernstgraad 2: 0,139 

• Coëfficiënt voor nutsverlies voor ernstgraad 3: 0,258 

• Coëfficiënt voor nutsverlies voor ernstgraad 4: 0,788 

• Coëfficiënt voor nutsverlies voor ernstgraad 5: 1 

Daarnaast werd in het regressiemodel ook een intercept geschat. Het 
intercept kan geïnterpreteerd worden als een nutsverlies voor iedere 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_342_EQ-5D-5L_value_set_for_Belgium_Report.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_342_EQ-5D-5L_value_set_for_Belgium_Report.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/Belgian%20EQ-5D-5L%20value%20set.zip
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gezondheidstoestand die afwijkt van perfecte gezondheid, ongeacht de 
ernst. Dus iedere gezondheidstoestand die niet gelijk is aan 11111 heeft 
eenmalig dit nutsverlies. 

• Intercept (algemeen nutsverlies): 0,038 

Berekening 
Met deze waarden kunnen we nutswaarden voor elk van de EQ-5D-5L-
gezondheidstoestanden berekenen. Dit gaat als volgt: 

Voor elke dimensie wordt de dimensie-coëfficiënt vermenigvuldigd met 
de coëfficiënt voor de graad van de ernst. Deze waarden worden bij 
elkaar opgeteld samen met de interceptwaarde.  

Dit getal geeft het totale nutsverlies aan voor een bepaalde 
gezondheidstoestand ten opzichte van perfecte gezondheid. De 
nutswaarde wordt dan bekomen door de waarde 1 (nutswaarde van 
‘perfecte gezondheid’) te verminderen met dit nutsverlies. 

 

Enkele voorbeelden 
Voorbeeld 1. De nutswaarde van de gezondheidstoestand 15342 wordt 
als volgt berekend: 

• Algemeen nutsverlies: 0,038 

• Nutsverlies mobiliteit, ernstgraad 1: 0,227 × 0 = 0  

• Nutsverlies zelfzorg, ernstgraad 5: 0,166 × 1 = 0,166 

• Nutsverlies dagelijkse activiteiten, ernstgraad 3: 0,181 × 0,258 =
0,047 

• Nutsverlies pijn/ongemak, ernstgraad 4: 0,482 × 0,788 = 0,380 

• Nutsverlies angst/depressie, ernstgraad 2: 0,439 × 0,139 = 0,061 

Het totale nutsverlies wordt dan (met correcte afronding): 

0,038 + 0 + 0,166 + 0,047 + 0,380 + 0,061 = 0,691 

De nutswaarde van gezondheidstoestand 15342 is dan 1 − 0,691 =
𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟎𝟎𝟑𝟑.  

Voorbeeld 2. Op een gelijkaardige manier berekend is de nutswaarde 
voor de slechtste gezondheidstoestand 55555 gelijk aan −𝟎𝟎,𝟓𝟓𝟑𝟑𝟓𝟓 = 1 −
(0,038 + 0,227 × 1 + 0,166 × 1 + 0,181 × 1 + 0,482 × 1 + 0,439 × 1).  

De nutswaarde voor ziektetoestand 55555 werd berekend op basis van 
de coëfficiënten afgeleid door het regressiemodel en verschilt dus 
enigszins van de nutswaarde uit de cTTO-oefening (zie sectie 5.2.3). 

Voorbeeld 3. Op een gelijkaardige manier berekend is de nutswaarde 
voor gezondheidstoestand 54321 gelijk aan 𝟎𝟎,𝟒𝟒𝟑𝟑𝟒𝟒 = 1 − (0,038 +
0,227 × 1 + 0,166 × 0,788 + 0,181 × 0,258 + 0,482 × 0,139 + 0,439 × 0).  

Gezondheidstoestand ‘bewusteloosheid’. De nutswaarde voor de 
toestand bewusteloosheid bedraagt −𝟎𝟎,𝟒𝟒𝟓𝟓𝟒𝟒. Deze waarde werd niet 
berekend met het regressiemodel, maar werd rechtstreeks afgeleid uit de 
interviews.  

 

Hoe kan je hiermee QALYs berekenen? 
De nutswaarden kunnen vervolgens gebruikt worden om QALYs te 
berekenen (zie ook Tekstvak 2). We geven een voorbeeld ter illustratie. 

Stel, een 75-jarige man heeft last van ernstige chronische pijn, en 
ondervindt daardoor problemen om dagelijkse activiteiten uit te voeren en 
zich zelfstandig te wassen of aan te kleden (gezondheidstoestand 15342, 
nutswaarde 0,309). Twee jaar later doet zich bij deze man een ernstige 
beroerte voor en evolueert de gezondheid in de slechts mogelijke zin 
(gezondheidstoestand 55555, nutswaarde -0,532). Na een klinische 
evaluatie, stellen de artsen een intensieve medische behandeling voor. 
De behandeling duurt zes maanden, en pas na deze 
behandelingsperiode verbetert de gezondheid terug naar toestand 54321 
(nutswaarde 0,491). De man blijft kampen met zeer zware 
mobiliteitsproblemen, maar de chronische pijn en depressieve gevoelens 
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zijn nagenoeg verdwenen. Hij leeft vervolgens nog 6 jaar in deze 
toestand.  

Om dit te vertalen naar QALYs, combineren we de resterende levensduur 
(in jaren) met de nutswaarde van een toestand. De resterende levensduur 
van deze man gecorrigeerd voor levenskwaliteit bedraagt 3,3 QALYs (2 ×
0,309 + 0,5 × (−0,532) + 6 × 0,491 = 0,618 − 0,266 + 2,946 = 3,298). In 
de 6 maanden na zijn beroerte was de gezondheidsgerelateerde 
levenskwaliteit dus slechter dan de dood en heeft de man aan QALYs 
verloren (−0,266). De medische interventie liet toe om 2,9 QALYs te 
winnen ten opzichte van een vroegtijdige dood 6 maanden na de 
beroerte. 

Over dezelfde resterende levensduur had de man 8,5 QALYs kunnen 
halen in een perfecte gezondheid, of 2,6 QALYs als de initiële 
gezondheidstoestand onveranderd was gebleven (8,5 × 0,309 = 2,627). 

Door gezondheidsproblemen heeft hij dus ongeveer 5,2 QALYs verloren 
in vergelijking met perfecte gezondheid (8,5 − 3,298 = 5,202). Ondanks 
de beroerte, is de resterende levensduur na correctie voor levenskwaliteit 
0,7 QALYs beter dan wanneer de initiële gezondheidstoestand had 
aangehouden over dezelfde resterende levensduur (3,298 − 2,627 =
0,671). 

6. WAAROM DE NIEUWE BELGISCHE SET 
VAN NUTSWAARDEN EEN 
VERBETERING INHOUDT 

Deze studie heeft geleid tot een set van nutswaarden voor de 3 125 
gezondheidstoestanden beschreven door het EQ-5D-5L-instrument, en 
bijkomend de toestand bewusteloosheid. Veranderingen in demografie en 
samenstelling van de bevolking hebben ongetwijfeld de perceptie op 
gezondheid en levenskwaliteit sinds 2003 beïnvloed. Daarom was een 
actualisering nodig. 

6.1. De sterke punten van deze set van nutswaarden 
Deze EQ-5D-5L-waardenset is gebaseerd op een sterke en valide methode. 
In vergelijking met het onderzoek5 dat in 2003 werd uitgevoerd om de 
voorkeurswaarden voor de EQ-5D-3L voor Vlaanderen af te leiden, bevat 
deze studie een aantal belangrijke verbeteringen:  

• Ze gebruikte de meest recente versie van de EQ-5D, nl. de EQ-5D-5L. 
De EQ-5D-5L is gevoeliger dan de EQ-5D-3L voor kleine veranderingen 
in het niveau van functioneren op de verschillende 
gezondheidsdomeinen. Hierdoor kunnen kleinere, maar mogelijk toch 
significante verbeteringen in mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, 
pijn/ongemak en angst/depressie beter worden vastgelegd.  

• De studie volgt het meest recente EuroQol Valuation Technology 
protocol (EQ-VT 2.1) voor waarderingsstudies.26, 27 Dit houdt onder 
meer een uitgebreide training in van de interviewers en een strikte 
kwaliteitscontrole.  

• De nutswaarden werden gemeten door middel van persoonlijke 
interviews in plaats van enquêtes per post.  

• De waardering van gezondheidstoestanden gebeurde via de 
samengestelde Time Trade-Off (cTTO) en Discrete Choice 
Experiments (DCE), in plaats van de visueel analoge schaal (VAS). De 
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cTTO en DCE worden beschouwd als robuustere methoden voor het 
meten van nutswaarden dan de VAS. 

• Er werden nutswaarden gemeten voor heel België (Brussel, 
Vlaanderen, Wallonië, en de Duitstalige gemeenschap), terwijl de 
vorige meting beperkt was tot Vlaanderen. De uitbreiding tot het hele 
Belgische grondgebied is natuurlijk te verkiezen als de nutswaarden 
worden gebruikt voor nationaal gezondheidsbeleid. De uiteindelijke 
steekproef van 892 respondenten is representatief voor de hele 
Belgische bevolking op vlak van leeftijd, geslacht, regio, 
opleidingsniveau, zelf-gerapporteerde gezondheidsstatus, 
gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit en werkgelegenheidsstatus. 

• Verschillende kandidaat-regressiemodellen werden uitgetest en aan 
een grondige selectieprocedure onderworpen. Het meest performante 
model werd uiteindelijk gekozen om de waardenset te bepalen. De 
waardenset bestrijkt een breder spectrum van nutswaarden dan de 3L-
waardenset. Wanneer we de waarde voor perfecte 
gezondheidstoestand 11111 (per definitie gelijk aan 1) niet 
meerekenen, gaan de nutswaarden in de 5L-waardenset van -0,532 tot 
0,939 (zie ook sectie 6.2). De 3L-waardenset varieerde van -0,158 tot 
0,817. Een breder bereik maakt een beter onderscheid tussen patiënten 
en gezondheidsprofielen mogelijk, zowel voor lichte als voor (zeer) 
ernstige gezondheidstoestanden. Dit verbetert de toepasbaarheid van 
het EQ-5D-instrument.  

In vergelijking met soortgelijke studies in andere landen heeft deze studie 
enkele bijzonder sterke punten. De respondenten werden willekeurig 
geselecteerd uit het Rijksregister door middel van een gerandomiseerde 
steekproefname. Dit resulteert in een representatieve steekproef van de 
Belgische bevolking. België is één van de zeer weinige landen die hebben 
gestreefd naar representativiteit in termen van leeftijd, geslacht en 

                                                      
c  EuroQol ontwikkelde een statistische methode om nutswaarden voor het EQ-

5D-3L-instrument om te zetten naar nutswaarden voor de EQ-5D-5L.42 Deze 
omgezette nutswaarden worden ‘crosswalk-waarden’ genoemd. Ze worden 
gebruikt in landen waar nog geen EQ-5D-5L-waardenset voorhanden is. 

woonplaats bij het opstellen van een EQ-5D-waardenset. Hoewel dit niet 
noodzakelijk representativiteit inhoudt op vlak van gezondheidsvoorkeuren, 
vermindert het toch de mogelijke impact van een niet-representatieve 
steekproef op de nutswaarden.  

De studie kent wel een beperking in het feit dat het onmogelijk bleek de 
beoogde 1 000 mensen te bevragen. De COVID-19-pandemie was één 
reden, maar in het algemeen was het zeer moeilijk om mensen bereid te 
vinden voor een face-to-face interview bij hen thuis.  
Het interview en het cTTO-instrument werden ook als ingewikkeld ervaren. 
Hierdoor werden relatief veel interviews uit de dataset geweerd tijdens de 
kwaliteitscontrole. Ook haakten interviewers af en moesten nieuwe 
interviewers worden opgeleid. Reeds ingezette interviewers moesten soms 
opnieuw worden getraind omdat de kwaliteit van hun interviews 
onvoldoende was. Dit alles veroorzaakte vertragingen in het onderzoek en 
vergde veel inspanningen van de onderzoekers van het KCE en van de 
onderaannemer.  

6.2. Vergelijking met de 3L-waardenset en met 5L-
waardensets van andere landen 

6.2.1. Een breder scala aan nutswaarden met vijf ernstgraden 
Tabel 1 en Figuur 8 tonen aan dat de nieuwe set van EQ-5D-5L-
nutswaarden voor België substantieel verschilt van de vorige set op basis 
van de EQ-5D-3L-waarden en de bijbehorende EQ-5D-5L-crosswalk-
waardenc zoals die vandaag worden gebruikt. Tabel 1 bevat een vergelijking 
van een aantal belangrijke kenmerkende waarden van de vroegere 3L- en 
de nieuwe 5L-waardenset. Figuur 8 toont het bereik van nutswaarden in de 
waardensets en hoe frequent deze nutswaardes voorkomen. Hoe hoger de 
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curve in Figuur 8, hoe frequenter een bepaalde nutswaarde in de 
waardenset voorkomt. 

Een vergelijking van de oude en nieuwe waardenset in Figuur 8 toont aan 
dat er in de nieuwe set een verschuiving is van de nutswaarden naar zowel 
de linkerkant (lagere nutswaarden) als de rechterkant (hogere nutswaarden) 
van de verdeling. Deze verschuiving wordt eveneens duidelijk wanneer we 
in Tabel 1 kijken naar de laagst en op één na hoogst gewaardeerde 
gezondheidstoestand (perfecte gezondheid is per definitie het hoogst). 
Deze nutswaarden waren respectievelijk -0,158 en 0,817 in de 3L-
waardenset en -0,532 en 0,939 in de nieuwe set van nutswaarden. 

De verdeling van de Belgische EQ-5D-3L-waardenset wordt gekenmerkt 
door twee pieken (rond 0,20 en 0,65) met de meerderheid van de 
nutswaarden geconcentreerd tussen -0,15 en 0,80 (zie Figuur 8). Ongeveer 
6,6% van de gezondheidstoestanden werden slechter gewaardeerd dan 
‘dood zijn’ (zie Tabel 1). De waarden in de EQ-5D-5L crosswalk-set zijn op 
vergelijkbare wijze verdeeld als de EQ-5D-3L-waardenset, maar met een 
vlottere overgang tussen twee pieken. 

De nieuwe set van EQ-5D-5L-nutswaarden bereikt een groter gebied met 
de meerderheid van nutswaarden tussen -0.4 en 0.9. De piek in de dichtheid 
van de nieuwe waardenset is lager met relatief meer 
gezondheidstoestanden die zowel een hogere als een lagere nutswaarde 
hebben dan voorheen. Tot slot kent de nieuwe set een groter aandeel 
(15,0%) van negatief gewaardeerde gezondheidstoestanden (zie Tabel 1). 

De rangorde van de dimensies is eveneens veranderd (zie Tabel 1). In de 
EQ-5D-3L-waardenset zijn problemen in de dimensie angst/depressie 
geassocieerd met het hoogste nutsverlies, gevolgd door pijn/ongemak, 
zelfzorg, mobiliteit en tot slot dagelijkse activiteiten. In de nieuwe set geven 
problemen op het vlak van pijn/ongemak aanleiding tot het hoogste 
nutsverlies, op de voet gevolgd door angst/depressie en vervolgens 
mobiliteit, dagelijkse activiteiten en zelfzorg.  

 

Figuur 8 – Bereik en frequentie van nutswaarden in de nieuwe EQ-5D-
5L-waardenset tegenover de eerder gebruikte waardensets gebaseerd 
op het EQ-5D-3L-instrument 
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6.2.2. De Belgische waardenset verschilt van die in de buurlanden 
In Figuur 9 wordt de verdeling van de nieuwe Belgische EQ-5D-5L-
waardenset vergeleken met de nutswaarden in buurlanden. De verdeling 
van de Belgische nutswaarden komt het meest overeen met die in Duitsland 
en Nederland. Ook met betrekking tot het aandeel negatief gewaardeerde 
gezondheidstoestanden zijn deze drie datasets vergelijkbaar. Toch zijn er 
wel degelijk verschillen tussen de Belgische, Duitse en Nederlandse 
waardensets. Zo is het relatieve belang dat aan iedere dimensie wordt 
toegekend verschillend. In de Belgische set wordt pijn en ongemak 
geassocieerd met het hoogste nutsverlies terwijl in Nederland de dimensie 
angst en depressie tot het hoogste nutsverlies leidt. In Duitsland wordt dan 
weer meer belang gehecht aan de dimensie zelfzorg en minder belang aan 
de dimensie mobiliteit dan in België en Nederland.  

De verschillen tussen de Belgische, Franse en Engelse waardenset zijn 
meer uitgesproken. De nutswaarden in de Franse waardenset zijn over het 
algemeen hoger, terwijl de Engelse set een hogere concentratie van lage 
positieve waarden heeft (tussen 0,20 en 0,60). 

Opvallend is dat – met uitzondering van Frankrijk – in alle buurlanden de 
problemen in de dimensies angst/depressie en pijn/ongemak geassocieerd 
zijn met de hoogste dalingen in nutswaarden. 

De verschillen in de waardensets tussen de landen benadrukken het belang 
van het gebruik van een nationale waardenset om gezondheidsbeleid op te 
baseren. 

 

 

Figuur 9 – Bereik en frequentie van nutswaarden in de Belgische, 
Engelse, Franse, Duitse en Nederlandse EQ-5D-5L-waardensets  

 
Bronnen: Andrade et al. (2020)29, Devlin et al. (2018)43, Ludwig et al. (2018)28, 
Versteegh et al. (2016)30 
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Tabel 1 – Vergelijking van enkele sleutelkenmerken van de Belgische EQ-5D-5L-waardenset tegenover de voorgaande EQ-5D-3L waardenset en 
tegenover EQ-5D-5L-waardensets in naburige landen. 

 Belgische EQ-5D-
5L-waardenset 

EQ-5D-3L-
waardenset uit 2003 

Duitse EQ-5D-5L-
waardenset 

Nederlandse EQ-
5D-5L-waardenset 

Franse EQ-5D-5L-
waardenset  

Engelse EQ-5D-5L-
waardenset  

Percentage negatief 
gewaardeerde 
gezondheidstoestanden  

15.0% 6.6% 15.1% 15.5% 6.9% 5.1% 

Volgorde van 
dimensies volgens 
verlies aan nutswaarde 
(gerangschikt van 
grootste naar laagste 
nutsverlies) 

Pijn/ongemak 
Angst/depressie 
Mobiliteit 
Dagelijkse 
activiteiten 
Zelfzorg 

Angst/depressie 
Pijn/ongemak 
Zelfzorg 
Mobiliteit 
Dagelijkse 
activiteiten 

Pijn/ongemak 
Angst/depressie 
Zelfzorg 
Mobiliteit 
Dagelijkse 
activiteiten 

Angst/depressie 
Pijn/ongemak 
Mobiliteit 
Dagelijkse 
activiteiten 
Zelfzorg 

Pijn/ongemak 
Mobiliteit 
Zelfzorg 
Angst/depressie 
Dagelijkse 
activiteiten 

Pijn/ongemak 
Angst/depressie 
Mobiliteit 
Zelfzorg 
Dagelijkse 
activiteiten 

Minimumwaarde -0.532  
(toestand 55555) 

-0.158  
(toestand 33333) 

-0.661  
(toestand 55555) 

-0.446  
(toestanden 55555, 
54455, 55455, 
54555) 

-0.525  
(toestand 55555) 

-0.285  
(toestand 55555) 

Maximumwaarde buiten 
11111 

0.939  
(toestand 12111) 

0.817  
(toestand 11211) 

0.974  
(toestand 21111) 

0.918  
(toestand 21111) 

0.980  
(toestand 11121) 

0.950  
(toestand 11211, 
12111) 

Bronnen: Andrade et al. (2020)29, Devlin et al. (2018)43, Ludwig et al. (2018)28, Versteegh et al. (2016)30  
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6.3. Waar en wanneer de nieuwe Belgische set van 
EQ-5D-5L-nutswaarden toepassen? 

De nieuwe waardenset biedt belangrijke mogelijkheden voor toekomstige 
klinische en economische evaluaties in de gezondheidszorg, alsook voor 
evaluaties van de gezondheid van de bevolking. Dergelijke evaluaties zijn 
nuttig voor het onderbouwen van beleidsbeslissingen. Het gebruik van één 
enkele Belgische waardenset maakt een consistentere besluitvorming 
mogelijk. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor beslissingen over de toewijzing 
van middelen in de gezondheidszorg, waar beleidsmakers onvermijdelijk 
vergelijkingen tussen verschillende populaties van patiënten en 
gezondheidsproblemen moeten maken. 

6.3.1. EQ-5D-5L als PROM 
De EQ-5D kan worden beschouwd als een ‘patient-reported outcome 
measure’ (PROM – een instrument om zelf-gerapporteerde uitkomsten te 
meten bij patiënten).36, 44 PROMs worden steeds frequenter ingezet om de 
effecten van gezondheidsinterventies te beoordelen, maar ook om de 
kwaliteit van zorg te verbeteren. Hoewel PROMs meestal worden toegepast 
in een individuele patiënt-zorgverlener relatie, zou het routinematig 
verzamelen van EQ-5D-5L-gegevens (als PROM) niet alleen deze 
toepassing in de klinische praktijk vergemakkelijken, maar ook veel 
onderzoeks- en beoordelingsmogelijkheden bieden. Concreet zou dit 
bijvoorbeeld betekenen dat een patiënt voor een opname in het ziekenhuis 
zijn of haar gezondheidstoestand beschrijft aan de hand van het EQ-5D-5L-
instrument, vervolgens een behandeling krijgt en bij ontslag uit het 
ziekenhuis of enige tijd later opnieuw zijn of haar gezondheidstoestand 
beschrijft. Op deze manier kan de verandering in gezondheid en 
gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit worden geëvalueerd en gelinkt 
aan de behandeling en het verblijf in het ziekenhuis. Een vergelijking tussen 
behandelingen, zorgtrajecten of zorginstellingen wordt op deze manier 
mogelijk. 

In KCE-rapport 303 werd reeds aanbevolen om voor dit doel een meer 
systematische verzameling van een generieke PROM in klinische 
omgevingen uit te voeren.45 Zoals in meer detail besproken in dit KCE-

rapport, zijn aan het invoeren van een dergelijke systematische bevraging 
wel enkele randvoorwaarden verbonden, zoals het inpassen van de PROM 
in het kwaliteitsbeleid, het betrekken/opleiden/sensibiliseren van alle 
stakeholders, transparantie naar patiënten toe enz. 

De EQ-5D-5L zou dit doel kunnen dienen, zeker gezien deze KCE-studie 
een waardenset beschikbaar maakt. Door gebruik van deze set worden de 
uitkomsten tussen verschillende patiënten vergelijkbaar omdat mensen die 
aangeven eenzelfde gezondheidstoestand te hebben ook dezelfde 
nutswaarde krijgen toegewezen.  

6.3.2. Realistische kijk op effectiviteit en kosteneffectiviteit 
De nieuwe waardenset laat toe de klinische effectiviteit van interventies 
beter te beoordelen op vlak van gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit. 
Deze aangepaste nutswaarden vertonen immers belangrijke verbeteringen 
met de eerder gebruikte Vlaamse set uit 2003 gebaseerd op de EQ-5D-3L 
(zie sectie 6.2).  

In het bijzonder voor de berekening van QALYs (zie Tekstvak 2) in 
kosteneffectiviteitsanalyses van gezondheidsinterventies zal de nieuwe set 
leiden tot meer realistische kwaliteitsgewichten voor de levensjaren die met 
een specifieke interventie worden gewonnen, met name omdat de EQ-5D-
5L gevoeliger is voor kleine veranderingen in gezondheidsgerelateerde 
levenskwaliteit en de nieuwe waardenset een breder bereik van 
nutswaarden heeft. Dit kan bijdragen tot nauwkeurigere economische 
evaluaties van gezondheidsinterventies.  

Standaardisatie van methodes, gebruikmakend van het 
EQ-5D-5L-instrument en de nieuwe EQ-5D-5L-waardenset voor België, zal 
de vergelijkbaarheid tussen kosteneffectiviteitsanalyses verhogen en 
bijgevolg de bruikbaarheid van dergelijke evaluaties in het 
gezondheidsbeleid doen toenemen. Bovendien vertegenwoordigen de 
voorkeuren van de algemene bevolking voor verschillende 
gezondheidstoestanden het maatschappelijk perspectief dat algemeen 
wordt gezien als het voorkeursperspectief in gezondheidseconomische 
analyses. 

https://www.kce.fgov.be/nl/het-gebruik-van-pati%C3%ABntuitkomsten-en-ervaringen-promsprems-voor-klinische-en-beleidsdoeleinden
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Met de nieuwe waardenset zullen deze evaluaties ongetwijfeld tot andere 
resultaten leiden. Of dit betekent dat interventies grotere of kleinere QALY-
winsten zullen opleveren, is onmogelijk te voorspellen. Het effect zal 
waarschijnlijk verschillen van interventie tot interventie. Gezien de 
zorgvuldigheid waarmee de huidige nutswaarden werden vastgesteld, 
mogen we echter aannemen dat de kosteneffectiviteitsramingen vanaf nu 
nauwkeuriger zullen zijn. 

6.3.3. Beter inzicht in de volksgezondheid 
De nieuwe set laat toe om meer inzicht te krijgen in de gezondheid en 
gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit van de bevolking en van 
specifieke patiëntengroepen.  

Voor de beoordeling van de gezondheid van de bevolking, zoals 
bijvoorbeeld gebeurt in de Gezondheidsenquête van Sciensano, zal de 
nieuwe waardenset een belangrijk input leveren om kwantitatieve analyses 
en vergelijkingen tussen bevolkingsgroepen te verbreden en te verbeteren. 

Door de EQ-5D-5L-gezondheidstoestanden, zoals beschreven door de 
deelnemers aan de Belgische Gezondheidsenquête, te combineren met de 
nieuwe nutswaarden, kunnen we ook nieuwe referentiewaarden voor de 
bevolking (of populatienormen) vaststellen.46, 47 Ze laten toe de relaties 

tussen gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit en populatiekenmerken 
beter te begrijpen, inclusief de invloed van levensstijl (bijvoorbeeld roken), 
chronische ziekte, sociaaleconomische status, of eender welke andere 
verzamelde variabele in de Gezondheidsenquête. 

Dergelijke normen voor de bevolking maken meer valide vergelijkingen 
mogelijk tussen de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit van patiënten 
met bepaalde aandoeningen en van mensen met vergelijkbare kenmerken 
(bv. leeftijd, geslacht) uit de algemene bevolking. Zulke vergelijkingen laten 
bijvoorbeeld toe om te beoordelen welke populaties er relatief slechter aan 
toe zijn. Of met andere woorden, welke groepen van patiënten hebben de 
grootste gezondheidsnoden, rekening houdend met het ‘normale’ niveau 
van gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit bij vergelijkbare groepen uit 
de algemene bevolking.  
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■ AANBEVELINGENd 
 

Aan de producenten van farmaceutische producten en medische technologie, de federale 
overheid, de regionale overheden en de onderzoeksgemeenschap 

• In overeenstemming met de Belgische richtlijnen voor gezondheidseconomische evaluaties11, 
bevelen we het gebruik aan van het EQ-5D-5L-instrument in combinatie met de nieuw berekende 
EQ-5D-5L-waardenset om de impact van gezondheidsinterventies op gezondheidsgerelateerde 
levenskwaliteit (HRQoL) te kwantificeren. Een aanvullende analyse, gebaseerd op data verkregen 
met andere instrumenten, kan in sommige gevallen nodig zijn indien de EQ-5D-dimensies 
onvoldoende de impact op gezondheidsproblemen en andere relevante aspecten van 
levenskwaliteit beschrijven. 
Een standaardisatie van methodes, gebruikmakend van het EQ-5D-5L-instrument, zal de 
vergelijkbaarheid tussen kosteneffectiviteitsanalyses verhogen en bijgevolg de bruikbaarheid van 
dergelijke evaluaties in het gezondheidsbeleid doen toenemen. 

• In de Belgische gezondheidsenquête van 2018 wordt de gezondheidstoestand van de bevolking 
bevraagd met het EQ-5D-5L-instrument. Aan de hand van deze informatie en de nieuw berekende 
EQ-5D-5L-waardenset moeten nieuwe referentiewaarden voor de populatie (of populatienormen) 
worden bepaald en geanalyseerd om meer inzicht te krijgen in de verschillen in 
gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit tussen bevolkingsgroepen en om patiëntenpopulaties 
met de grootste gezondheidsnoden te identificeren. 

Aan de federale overheid, de regionale overheden, de zorginstellingen en de 
onderzoeksgemeenschap. 

• Gebruik het EQ-5D-5L-instrument met de nieuwe Belgische EQ-5D-5L-waardenset als generieke 
PROM in klinische omgevingen om de effecten van gezondheidsinterventies te beoordelen. Het 
routinematig verzamelen van EQ-5D-5L-gegevens zal niet alleen het gebruik van PROMs in de 
klinische praktijk vergemakkelijken, maar ook veel onderzoeks- en evaluatiemogelijkheden 
bieden. 

  

                                                      
d  Alleen het KCE is verantwoordelijk voor de aanbevelingen. 
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