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De ambitie van 2025 vraagt om zorgevaluatie 



Uitgangspunten beleid zorgevaluatie 

• Evaluatie/onderzoek is (essentieel) onderdeel medisch handelen 

• Systematische inventarisatie kennishiaten; gezamenlijke prioritering; zichtbaar maken 
via kennisagenda’s WV 

• Versterken kwaliteit van aanvragen en uitvoering onderzoek (inclusie) door 
netwerkvorming 

• Aandacht voor regelgeving 

• Focus op structurele financiering 

• Versnelling onderzoek en implementatie  

• Richtlijnendatabase, modulaire richtlijnen 

• Prospectieve cohorten, DICA 



Zorgevaluatie is een proces 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kennisagenda’s maken 
met alle partijen 

Onderzoeksnetwerken 
opzetten 



Zorgevaluatie 

Kennisagenda 2017 geprioriteerd Leading the Change 

34 kennishiaten geprioriteerd 
 
ingestuurd, beoordeeld door 
projectgroep LtC: 6 naar ZonMw 
 
4 gehonoreerd (totaal 12) 



Brown SR, Lee MJ. Offering HeLP to wprk out the optimum treatment for haemorrhoidal 
disease. Techn Coloproctology (2018)¹  

 
“Haemorrhoidal disease is a gold mine for research 
and innovation…..there is no perfect intervention—
there is a gap in the market” 



van Tol, R. R. et al. A national evaluation of the management practices of haemorrhoidal disease in the 
Netherlands. Int. J. Colorectal Dis. (2018).  

• Rubber band ligatie (RBL) en hemorroïdectomie meest gebruikte interventies 

• Behandeling tussen chirurgen varieert 



Wat weten we al 

Systematic review  

Shanmugan (BJS 2005): 3 kleine heterogene trials 

  -> RBL leidt vaker tot recidief, echter minder pijn, minder complicaties en minder belastend 

Gerandomiseerde trials 

HubBLe (Lancet 2016): RBL vs haemorrhoidal arteriële ligatie (HAL) 

  

 

 

 

eTHoS (Lancet 2016): gestapelde hemorroïdopexie vs hemorroïdectomie  

   

Although recurrence after HAL was lower than a single RBL, HAL was 

more painful than RBL. The difference in recurrence was due to the 

need for repeat bandings in the RBL group. Patients (and health 

commissioners) might prefer such a course of RBL to the more invasive 

HAL. 

traditional excisional surgery is both more clinically effective and less 

costly when compared with stapled haemorrhoidopexy 



Wat kunnen we dan het beste meten 

 

 

Weinig complicaties 

Weinig recidieven 

Klinisch effectief 

Kosten effectief 

 

 



Echter.. 

Verwachtingen en prioriteit van patiënten bij RBL en haemorroïdectomie 

niet eerder beschreven, evenals de kosteneffectiviteit 



Hypothese 

De veronderstelling is dat behandeling met 2 sessies rubber band ligatie 
even effectief is in vergelijking met haemorroïdectomie wat betreft 
kwaliteit van leven en recidieven. 

Vraagstelling 

Is de behandeling met (2 x) rubber band ligatie even effectief als 
hemorroïdectomie bij graad 3 hemorroïden? 
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Studiedesign 

• Multicenter 

• Gerandomiseerd  

RBL versus haemorroïdectomie 

• Non-inferiority design op QALY 

Δ 0.05 QALY en Δ10% recidief 

• Sample size: 360 patiënten (180 per arm)  

α=0.025, power 80% met SD 0.15, 10% lost to follow-up 

• Follow-up 2 jaar (verwachte inclusieperiode 2 jaar) 

 



Participerend 



Primair eindpunten: 

- Kwaliteit van leven 24 maanden (EQ-5D-5L) 

- Recidieven 12, 24 maanden 

- In-hospital directe en indirecte kosten (EQ5D en cost incremental analysis) en out-of-hospital postoperatieve kosten 

 
 
 
 
 
 
 
 

Secundaire eindpunten: 

- Patiënt gerapporteerde uitkomst maten: PROM, PROM-HISS, Vaizey incontinentie score, Haemorrhoid Severity Score 

- Klinische uitkomsten: complicaties, re-interventies, pijnscore (VAS), werkhervatting 

 

Een patiënt zelf gerapporteerde uitkomst dmv een dichotome vraag wordt gevraagd bij week 6 en bij 
6, 12 en 24 maanden 
 
Wat vind u momenteel van de klachten van uw aambeien sinds de behandeling? 
1) Deze zijn verdwenen of verbeterd ten opzichte vóór de behandeling 
2) Deze zijn onveranderd of verergerd ten opzichte van vóór de behandeling. 
 



Inclusie 
> 18 jaar, gr III hemorroiden, informed consent 

Exclusiecriteria 

• Eerdere anorectale chirurgie met uitzondering van RBL 

• Eerdere chirurgie voor hemorroïden (op elk moment) 

• Meer dan één sclerotherapie of RBL behandeling voor hemorroïden in de afgelopen 3 jaar 

• Eerdere radiotherapie kleine bekken 

• Pre-existent sfincter letsel 

• Inflammatory Bowel Disease 

• Medisch niet fit genoeg voor operatie of het afmaken van de trial (ASA>III) 

• Zwangerschap 

• Stollingsstoornissen 

• Alle orale anticoagulantia 
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Schema vragenlijsten  

Randomisation 

Baseline 

EQ-5D-5L, PROM, PROM-HISS, HSS, 
Vaizey, clinical data 

Haemorrhoidectomy 

Operative data 

1 week 

EQ-5D-5L, PROM, PROM-HISS HSS, Vaizey, 
pain VAS, analgesia, time to return to 

work 

 

6-8 weeks clinical visit 

EQ-5D-5L, PROM, PROM-HISS, HSS, 
Vaizey, pain VAS, analgesia, time to 

return to work, pt reported recurrence 

6 months 

EQ-5D-5L, PROM, PROM-HISS, HSS, 
Vaizey, pain VAS, time to return to work, 

pt reported recurrence 

 

12 and 24 months 

EQ-5D-5L, PROM, PROM-HISS, HSS, 
Vaizey, pain VAS, time to return to work, 

pt reported recurrence 

 

Rubber band ligation 

Procedure data 

1 week 

EQ-5D-5L, PROM, PROM-HISS, HSS, 
Vaizey, pain VAS, analgesia, time to return 

to work 

 

6-8 weeks clinical visit 

EQ-5D-5L, PROM, PROM-HISS, HSS, 
Vaizey, pain VAS, analgesia, time to 

return to work, pt reported recurrence 

6 months 

EQ-5D-5L, PROM, PROM-HISS, HSS, 
Vaizey, pain VAS, time to return to work, 

pt reported recurrence 

 

12 and 24 months 

EQ-5D-5L, PROM, PROM-HISS, HSS, 
Vaizey, pain VAS, time to return to work, 

pt reported recurrence 

 



Praktisch 

• Reguliere polikliniek controles aanhouden 

• Vragenlijsten via Castor per mail naar patiënt  

• Logistiek betreft includeren en randomiseren per deelnemend centrum verschillend 

• Kunst om beide behandelingen zo neutraal mogelijk aan de patiënt uit te leggen 

-> Counselingsfilmpje volgt 



Studiewebsite 
www.zorgevaluatienederland.nl/holland 

 



“If you always do what you’ve always done, 
you’ll always get what you’ve always got” 

 
 
 
 
 
 


