
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The value of health-related quality of life assessment in cancer clinical trials

Efficace, F.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Efficace, F. (2004). The value of health-related quality of life assessment in cancer clinical
trials. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/the-value-of-healthrelated-quality-of-life-assessment-in-cancer-clinical-trials(677b4159-a385-4f77-8bb0-ef3006ff5833).html


SAMENVATTING G 

Ditt proefschrift heeft tot doel inzicht te geven in het gebruik en de interpretatie van data 
diee gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (^Health-Related Quality of Life 
[HRQOL])) in klinisch kankeronderzoek betreffen. Het eerste deel van dit proefschrift 
(Hoofdstukk 2,3) betreft methodologische aspecten bij het bepalen van HRQOL in 
kankeronderzoek.. Het tweede deel (Hoofdstuk 4,5) benadrukt de waarde van HRQOL 
inn klinische studies en de rol daarvan bij het nemen van klinische beslissingen. Het 
derdee deel (Hoofdstuk 6,7) beoordeelt de rol van HRQOL parameters in het 
voorspellenn van overleving bij uitgezaaide en niet-uitgezaaide tumoren. De volgende 
paragrafenn bevatten een samenvatting van de belangrijke resultaten van elk hoofdstuk. 

Inn hoofdstuk 1 wordt een algemeen overzicht van de bepaling van HRQOL in 
kankeronderzoekk gegeven en de hoofdpunten van het proefschrift beschreven. 

Inn hoofdstuk 2 worden methodologische aspecten van het bepalen van HRQOL in 
gerandomiseerde,, gecontroleerde studies (Randomized Controlled Trials [RCTs]) bij 
patiëntenn met prostaatkanker, gepubliceerd tussen 1980 en 2001, systematisch 
onderzocht.. De artikelen werden geselecteerd in verschillende relevante medische 
databestandenn (MedLine en de Cochrane Controlled Trials Register). Omdat er geen 
goudenn standaard is voor het uitvoeren en rapporteren van HRQOL in klinische 
kankerstudies,, werden deze artikelen geëvalueerd, gebruik makend van de bestaande 
literatuurr over goede manieren voor de evaluatie van HRQOL. Gebaseerd op deze 
literatuur,, werd een protocol voor de evaluatie van deze studies ontwikkeld. Dit 
protocoll  heeft 4 hoofdcategorieën: Demografie, Studie opzet, Methodologie voor het 
beoordelenbeoordelen van HRQOL en Methoden voor analyse (Tabellen 1 -4, Hoofdstuk 2). Elke 
vann deze brede categorieën werd verder onderverdeeld in subcategorieën voor de 
evaluatiee van de studies. Elke studie werd onafhankelijk geëvalueerd door twee 
reviewerss aan de hand van 28 criteria, zoals beschreven in het protocol. Vijfentwintig 
RCTss met 8015 patiënten werden geselecteerd. Hoewel er werd gezocht vanaf 1980, 
warenn er geen studies gepubliceerd vóór 1993. HRQOL was een primair eindpunt in 6 
(24%)) van deze RCTs. Bijna alle studies maakten gebruik van eerder gevalideerde 
HRQOLL vragenlijsten, waardoor valide resultaten werden gegenereerd voor wat betreft 
dee keuze van vragenlijsten. Met uitzondering van één studie, beschreven alle studies 
hett tijdstip van de HRQOL meting. De Europese Organisatie voor Onderzoek en 
Behandelingg van Kanker, Kwaliteit van Leven Vragenlijst C30 (^European 
Organisationn for Research and Treatment of Cancer, Quality of Life Questionnaire-
Coree 30 [EORTC-QLQ-C30]) werd het meest gebruikt bij het bepalen van HRQOL (8 
studies,, 32%). Sommige studies hadden methodologische beperkingen bij het 
rapporterenn van HRQOL. Slechts 11 (44%) van de studies vermeldden duidelijk het 
percentagee van het absolute aantal patiënten dat de vragenlijst volledig had ingevuld 
vóórr het starten van de studie (baseline). De reden om een specifieke vragenlijst te 
kiezenn werd vermeld in 11 (44%) studies. Andere beperkingen waren het niet 
vermeldenn van de ontbrekende gegevens in 13 studies (52%) en het ontbreken van een 
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aa priori hypothese betreffende het primaire HRQOL eindpunt in 21 (84%) studies. 
Verderr werd de klinische relevantie van de HRQOL resultaten slechts vermeld in 4 
(16%)vandeRCTs. . 

Inn hoofdstuk 3 is de kwaliteit van de HRQOL rapportages in RTCs bij colo-rectale 
kankerr systematisch onderzocht. Deze studie heeft dezelfde kritische aanpak gevolgd 
alss beschreven in Hoofdstuk 2. Alle RTCs met colo-rectale kankerpatiënten werden in 
dezee systematische studie geïncludeerd indien er een HRQOL evaluatie had plaats 
gevondenn en ze gepubliceerd werden tussen 1980 en 2003. 31 studies met 9.683 
patiëntenn met colo-rectale kanker werden geïdentificeerd en vervolgens geëvalueerd 
mett hetzelfde schema als beschreven in Hoofdstuk 2. Elke studie werd geëvalueerd 
doorr 4 onafhankelijke onderzoekers volgens het protocol zoals eerder beschreven in 
Hoofdstukk 2. 22 (71%) studies waren gepubliceerd na 1997 en de resterende 9 (29%) 
tussenn 1994 en 1997. HRQOL werd gebruikt als primair eindpunt in 9 (29%) studies. 
Dee meest gebruikte HRQOL vragenlijst was de EORTC QLQ-C30, die gebruikt werd 
inn 15 (48%) van deze RCTs. Alle studies gebruikten gevalideerde vragenlijsten en 
gavenn details over tijdstip van afname. Er werden ook methodologische zwakke punten 
ontdekt.. 12 (39%) RCTs hadden geen baseline data en 16 (52%) gaven geen details 
overr de ontbrekende HRQOL gegevens tijdens de studie. Slechts 8 (26%) studies 
rapporteerdenn duidelijk een a priori hypothese over HRQOL. De reden voor de keuze 
vann een HRQOL vragenlijst werd gerapporteerd in 3 (10%) studies en slechts in 4 
(13%>)) studies bestudeerden de onderzoekers de klinische relevantie van de resultaten. 

Inn hoofdstuk 4 worden zowel de evaluatie of de inclusie van HRQOL als onderdeel 
vann RCTs voor prostaatkanker, als het gebruik ervan voor klinische beslissingen voor 
toekomstigee medische behandelingen beschreven. Voor dit doel werd een checklist 
ontwikkeld:: 'Mininum standard checklist for evaluating HRQOL outcomes in cancer 
clinicall  trials' (De minimale checklist om de resultaten van HRQOL in klinische 
kankerr studies te evalueren). Deze checklist (11 items) werd ontworpen om de 
geschiktheidd te evalueren van HRQOL rapportage in elke klinische studie van elke 
soortt kanker. Dit schept de mogelijkheid om tot een snelle beoordeling van de 
rapportagee van HRQOL te komen, door middel van een score van 0 tot 11. Hoe hoger 
dee score hoe beter de kwaliteit van de gerapporteerde HRQOL resultaten. Deze 
checklistt werd ontworpen om alleen de essentiële criteria te bestuderen die een studie 
zouu moeten rapporteren om een valide en betrouwbaar resultaat van HRQOL te geven. 
Hijj  kan ook gezien worden als een minimale richtlijn om onderzoekers te helpen bij het 
schrijvenn van een HRQOL rapport. Deze items zijn gegroepeerd in 4 secties: 
Conceptueel,, Meting, Methodologie en Interpretatie. De inhoud van de checklist werd 
gebaseerdd op consensus onder de auteurs over de meeste belangrijke items die 
gerapporteerdd zouden moeten worden in een HRQOL studie. Maar omdat de items in 
eenn checklist verschillende relevantie kunnen hebben, werd een ad hoc panel van 30 
expertss in HRQOL gevraagd om prioriteit te geven aan 11 items. De zo ontstane 
checklistt werd vervolgens gebruikt om de resultaten van HRQOL in studies verricht bij 
prostaatkankerr te evalueren (eerder beschreven in Hoofdstuk 2). De hamvraag was: zijn 
dee resultaten sterk genoeg om een eventuele invloed te hebben op de planning van 
toekomstigee behandelingen en om klinische beslissingen te ondersteunen? Om deze 
redenn werden zowel HRQOL als traditionele klinische resultaten systematisch 
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geanalyseerdd in elke studie. Elke studie werd dan gescored volgens de checklist. De 
evaluatiee werd gedaan om de RCTs te identificeren met sterke HRQOL resultaten. Er 
werdd geconcludeerd dat 33% (8 van de geëvalueerde 24 studies) sterke HRQOL 
resultatenn had en dus een goed en betrouwbaar beeld gaf, dat gebruikt kan worden in 
klinischee beslissingen. Zes van deze goede RCTs rapporteerden statistische significante 
verschillenn in HRQOL tussen verschillende behandelingen. De toegevoegde waarde 
vann de informatie over HRQOL was zeer belangrijk, gezien het feit dat 7 van de 8 
studiess weinig of geen bewijs gaven van verschillen in overleving tussen de 
verschillendee behandelingen. Alle 8 HRQOL studies van betere kwaliteit werden 
gepubliceerdd in of na 1998. Dit doet vermoeden dat er een leer-curve bestaat bij het 
gebruikk van de methodologie voor het rapporteren van HRQOL in RCTs. 

Inn hoofdstuk 5 is een vergelijking gemaakt van HRQOL in een RCT waarin 275 
patiëntenn met gemetastaseerde borstkanker zijn geïncludeerd, die behandeld werden 
mett de combinatie doxorubicine en paclitaxel (AT) of doxorubicine en 
cyclophosphamidee (AC) als eerste-lijns chemotherapie. Het doel van deze studie was 
gerichtt op de korte termijn effecten op HRQOL. Metingen werden verricht op baseline 
enn bij het begin van de tweede, vierde en zesde cyclus. De laatste meting vond drie 
maandenn na de laatste cyclus plaats. Twee gevalideerde vragenlijsten werden gebruikt 
omm de HRQOL te meten: de EORTC QLQ-C30 en de borstkanker module (EORTC 
QLQ-BR23),, beide zijn psychometrisch robuuste vragenlijsten. Er werden vijf schalen 
aa priori geselecteerd voor analyse van HRQOL: globale kwaliteit van leven, 
vermoeidheid,, misselijkheid en braken, van streek zijn door haarverlies en 
bijwerkingenn van systemische therapie. Andere HRQOL variabelen werden onderzocht 
opp een exploratieve manier. Om de interpretatie van de resultaten maximaal te 
gebruiken,, werden de resultaten beschreven volgens de Minimum Standard Checklist 
forr evaluating HRQOL Outcomes in Cancer Clinical Trials (zoals in Hoofdstuk 4). 
Gebaseerdd op het werk van Osoba en collega's, werden verschillen van op zijn minst 
100 punten (op een schaal 0-100) geclassificeerd als een minimaal klinisch significant 
verschill  in een HRQOL parameter. Bijvoorbeeld een toename van 10 punten of meer 
opp een functionele schaal zou een matige verbetering betekenen, en een vermindering 
vann 10 punten of meer zou worden geïnterpreteerd als een matige verslechtering. 
Veranderingenn van minder dan 10 punten werden beschreven als geen verandering, of 
alss een verandering van geringe klinische relevantie. Veranderingen van meer dan 20 
puntenn werden geclassificeerd als grote effecten. De compliance bij de baseline was 
79.6%% (219 patiënten) en de overall compliance voor de eerste 4 meetmomenten was 
66%.. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de twee armen. Op de 5 
aa priori geselecteerde schalen werden bij alle metingen geen statistisch significante 
verschillenn gevonden tussen de twee groepen. In beide groepen waren de geselecteerde 
domeinenn aangetast in de loop van de tijd. Met het gebruik van het eerder genoemde 
criteriumm voor verschillen van klinische relevantie, nam vermoeidheid in beide armen 
toee bij de tweede beoordeling en verminderde deze daarna in de AC arm naar een 
niveauu vergelijkbaar met baseline, maar bleef zij van enige klinische relevantie in de 
ATT arm. In beide armen werden matig klinisch significante toenames van de 
bijwerkingenn van systemische therapie gezien, van de tweede cyclus tot de volgende 
metingen.. Dit werd een redelijk groot klinisch relevant effect in de AT arm bij de 
laatstee cyclus. De globale kwaliteit van leven score toonde geen of weinig verschil 
tijdenss de gehele studie in beide groepen. De HRQOL informatie van deze studie is 
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nuttigg voor de counseling van patiënten met gemetastaseerde borstkanker over de te 
verwachtenn HRQOL veranderingen ten gevolge van deze behandelingen. 

Inn hoofdstuk 6 wordt de voorspellende waarde van HRQOL parameters bestudeerd 
voorr overleving van patiënten met gemetastaseerde borstkanker. De studie onderzocht 
dezee relatie, gebruik makend van de baseline HRQOL data van de RCT, zoals 
beschrevenn in Hoofdstuk 5. De volgende HRQOL variabelen uit de EORTC QLQ-C30 
werdenn bestudeerd: fysiek, rol, emotioneel, cognitief, sociaal functioneren, 
vermoeidheid,, misselijkheid/braken, pijn, kortademigheid, slapeloosheid, verminderde 
eetlustt en algemene gezondheidstoestand. Verder werden voorgeselecteerde variabelen 
uitt de EORTC QLQ-BR23 gebruikt voor deze analyse: bijwerkingen van systemische 
therapiee en het toekomstperspectief, aangezien zij mogelijk effect hebben op het 
voorspellenn van overleving. Dit onderzoek controleerde ook voor belangrijke klinische 
variabelenn zoals performance status, aantal aangedane locaties en het ziekte-vrije 
interval.. Het Cox "proportional hazards regression model" werd gebruikt voor zowel 
univariatee als multivariate analyse van overleving. De univariate analyse liet zien dat de 
volgendee klinische variabelen voorspellend zijn voor slechte overleving: lage 
performancee status, toename van het aantal aangedane locaties en multipele locaties 
vann viscerale uitzaaiingen. Fysiek, sociaal- en rol-functioneren, zoals pijn, 
vermoeidheid,, kortademigheid en verminderde eetlust waren ook voorspellend voor 
overleving.. Na een stapsgewijze selectie toonde het uiteindelijke multivariate model 
éénn klinische variabele en één HRQOL variabele als onafhankelijke prognostische 
factorr aan, namelijk: performance status en verminderde eetlust. Patiënten met een 
normalee performance status (ECOG 0) hadden een mediane overleving van 26,4 
maandenn in vergelijking met patiënten met een slechtere performance status (ECOG 1 
enn 2) die een mediane overleving hadden van respectievelijk 20,5 en 11,1 maanden. In 
hett uiteindelijke model was verminderde eetlust (gerapporteerd door de patiënt) de 
sterkstee onafhankelijke HRQOL prognostische factor voor overleving. Patiënten met 
eenn betere eetlust hadden een mediane overleving van 25,2 maanden in vergelijking 
mett patiënten die een verminderde eetlust hadden (mediane overleving 16,2 maanden). 
Dezee bevinding is in lijn met eerdere onderzoeken. 

Inn hoofdstuk 7 wordt de voorspellende waarde van HRQOL parameters bij een 
populatiee van borstkanker patiënten zonder uitzaaiingen bestudeerd. De totale groep 
bevattee 448 patiënten met een lokaal gevorderde borstkanker, die werden geïncludeerd 
inn een internationale RCT in Canada, Europa, Rusland en Zuid Afrika. HRQOL op 
baselinee werd gemeten met de EORTC QLQ-C30. De selectiecriteria voor het 
includerenn van HRQOL-variabelen werden gebaseerd op eerdere vergelijkbare studies 
diee de EORTC QLQ-C30 gebruikten. De volgende HRQOL variabelen werden daarom 
voorr deze analyse voorgeselecteerd: fysiek, emotioneel, rol- en sociaal- functioneren 
enn tevens vermoeidheid, pijn, algemene gezondheidsstatus en verminderde eetlust. De 
analysee werd ook gecontroleerd voor belangrijke klinische variabelen. Het Cox 
"proportionall  hazards regression model" werd gebruikt voor zowel univariate als voor 
dee multivariate analyse van overleving. Verder werd een andere techniek gebruikt voor 
hett bepalen van de stabiliteit van de resultaten. In de univariate analyse bleken geen 
vann de HRQOL variabelen verband te houden met langere overleving en de enige 
klinischee factor, voorspellend voor slechte overleving, was de diagnose van 
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inflammatoiree borstkanker. Het uiteindelijke multivariate model behield inflammatoire 
borstkankerr als de enige factor, die voorspellend was voor overleving (=overall 
survival,, OS). De aanwezigheid van inflammatoire borstkanker verkort de mediane 
overlevingg van 6.6 jaar naar 4.2 jaar (36% reductie). Deze studie suggereert dat de 
baselinee HRQOL parameters niet voorspellend zijn voor OS bij deze patiënten met 
niet-uitgezaaidee borstkanker. Gezien het ziektestadium in deze groep, werd de impact 
vann HRQOL data op ziekte-vrije overleving (=disease-free survival, DFS) ook 
geëxploreerd.. Er werden echter geen significante correlaties aangetoond. Een tweede 
exploratievee analyse waar alle HRQOL variabelen van de EORTC QLQ-C30 werden 
gebruikt,, leidde tot vergelijkbare resultaten: geen van de HRQOL variabelen maar 
alleenn TNM classificatie was significant voorspellend voor overleving. We kunnen 
derhalvee concluderen dat baseline HRQOL data geen voorspellende waarde hebben bij 
borstkankerpatiënten,, die geen metastasen op afstand hebben. Deze bevinding komt 
overeenn met eerder onderzoek verricht bij patiënten met een vroeg stadium van 
borstkanker. . 
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