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Over kosteneffectiviteit en veiligheid
In deze tijd van schaarse middelen is het meer dan ooit van 
belang dat uitkomsten van professioneel handelen kunnen 
worden vertaald in ‘winst’ voor de samenleving die opweegt 
tegen de kosten. Te Brummelstroete e.a. laten op blz. 74 zien 
wat de kosten zijn van door griepvaccinatie gewonnen levens-
jaren. Op het oog een eenvoudige vraag, die bij nadere be-
schouwing snel ingewikkelder wordt: neem je alleen de directe 
medische kosten in beschouwing, of ook de indirecte, die 
gemaakt worden tijdens de – als gevolg van de vaccinatie –  
gewonnen levensjaren? Neem je als opbrengst alleen de ge-
wonnen levensjaren, of gaat het ook om kwaliteit van leven? 
En ten slotte: welke afkappunten hanteer je – een wetenschap-
pelijk eufemisme voor de platte vraag: ‘wat mag het kosten?’ 
Voor griepvaccinatie is de conclusie in alle gevallen dat deze 
interventie kosteneffectief is, maar het is nog maar de vraag 
of dat een vrijwaring is in de actuele bezuinigingsjacht.
In dat licht gezien zijn de conclusies van Bulsink e.a. op blz. 85 
eveneens opmerkelijk: als we informatie van de patiënt zelf 
betrekken bij de medicatieoverdracht, leidt dit wel tot een 
completer overzicht maar niet tot identificatie van meer  
klinisch relevante problemen, althans niet bij oncologiepatiën-
ten. Dat zet de geldende opvattingen over (arbeidsintensieve) 
opname- en ontslaggesprekken in een ander licht. Of zou het 
zo zijn dat juist bij patiënten met deze aandoening de dossiers 
van de zorgverleners al zo volledig zijn dat informatie van 
patiënten zelf daar in de regel geen essentiële zaken aan  
toevoegt? Overigens laat ook deze studie weer zien dat maag-
bloedingen de meest voorkomende complicatie zijn. Blijft dus 
waakzaam!

Frans van de Vaart

van de Vaart F. Over kosteneffectiviteit en veiligheid. PW Weten-
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