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Fig 3: Distribution of the success chances according to the pattern of chronic HCV 
when 35% of the genotyped patients start a treatment (base-case analysis) 
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Table 4: Number of tests and patients with SVR in base case analysis and three 
sensitivity analyses 

Proportion of 
treated patients 

Sensit 1: 

Geno 2/3: 100% 
other geno: 13.8% 

Base case 

Geno 2/3: 65.7%
other geno: 25.0% 

Sensit 2 

Geno 2/3: 35.0%
other geno: 35.0% 

Sensit 3 

Geno 2/3: 0.0% 
other geno: 46.4% 

Genotyping 3 114 (1.00) 3 114 (1.00) 3 114 (1.00) 3 114 (1.00) 

Viral load test 3 438 (1.10) 3 701 (1.19) 3 936 (1.26) 4 204 (1.35) 

Qualitative test 1 5 203 (1.67) 5 278 (1.69) 5 344 (1.72) 5 418 (1.74) 

Qualitative test 2 4 957 (1.59) 4 836 (1.55) 4 724 (1.52) 4 599 (1.48) 

Difference in # 
qualitative tests 

- 246 
- 5% 

- 442 
- 8% 

- 620 
- 12% 

- 819 
-15% 

Patients with SVR 810 732 663 582 
Qualitative test 1 = number of qualitative tests in scenario 1 

Qualitative test 2 = number of qualitative tests in scenario 2 

From the base-case analysis (figures in bold in table 4), we can conclude that for every 
genotyped patient, the centres of molecular biology will perform on average 1.19 viral 
load tests and 1.69 qualitative HCV-RNA assays.  

A more detailed analysis (appendix 7) shows that, during the treatment, 2.0 qualitative 
tests are requested for genotypes 1/5/6, 1.8 tests for genotypes 2/3, and 2.6 tests for 
genotype4. 
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