
Gelegen in een bosrijke omgeving werd het tweedaagse LolaHESG 2015 in Kasteel Vaeshartelt te
Maastricht gehouden op 28 en 29 mei 2015, waar alle ruimte was voor presentatie en discussie.
Het  welkomst  woord  werd  gehouden  door  Silvia  Evers  en  Carmen  Dirksen  die  startten  met  een  ‘trip
down memory lane’; daar waar het allemaal begonnen is. Het gaat goed met LolaHESG, volgend jaar
wordt het zelfs uitgebreid naar Gent/Brussel. In totaal werden 33 papers bediscussieerd door 70
participanten afkomstig uit 20 verschillende instellingen en instituten.

Tijdens de ochtendsessie stond kosteneffectiviteit analyses middels beslismodellen centraal. In een
sessie over next-generation sequencing werd de kosteneffectiviteit van diagnostische testen
onderzocht.
Na de lunch kwamen onder andere de uitdagingen van surrogate uitkomstmaten en het identificeren
van spillover effecten bij griep vaccinatie aan bod. Daarnaast werd ook het meten van (preferenties
van) gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven besproken. Er vond een verhitte discussie plaats naar
de validatie van een online time-trade off methode om een interviewer-methode te vervangen. Alle
sessies hadden met elkaar gemeen dat de stof complex was en in volle gang debat werd gevoerd. Na de
sessies werd buiten onder het genot van een koel drankje nog het e.e.a. nabesproken alvorens te
dineren.

Wat het hele concept zo interessant maakte, is dat onderzoekers tijdens de verschillende sessies hun
artikel  niet  zelf  presenteerden, maar dit  gedaan werd door een discussiant.  De discussiant nam in de
presentatie van het artikel een aantal discussiepunten mee ter bespreking, welke voor de auteur(s)
weer handvaten gaven tot verbetering van het artikel.
’s Avonds werd het feest op gang gedreund door de DJ en, in combinatie met keuze uit verscheidene
drankjes, werd er volop gedanst.
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De volgende ochtend presenteerde Dr. Knies vanuit Zorginstituut Nederland de herziening kosten-
effectiviteitsrichtlijn en de handleiding kostenonderzoek.
Gedurende de ochtendsessies passeerden trial-based economische evaluaties, cost containment en
enkele modelmatige economische evaluaties de revue. In een latere sessie ontstond discussie over de
vele checklists die het veld telt, en hoe nieuwe inzichten een meerwaarde kunnen bieden.
’s Middags werden voorspellers van zorg, de kosteneffectiviteit van diagnostische interventies en de
manier waarop kosteneffectiviteit resultaten worden omgezet tot beleid besproken. Wij proefden
tevredenheid bij auteurs en discussianten die met constructief commentaar de puntjes op de ‘i’ kunnen
zetten om hun werk te verbeteren. Met dat positieve gevoel en een borrel werd LolaHESG 2015 tot een
succesvol einde gebracht.
Op naar de volgende editie in Gent!
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