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Hoofdstuk 1 

 

Epidemiologie bestudeert de frequentie van ziekte. Het bestuderen van de frequentie van 

ziekte is geen doel op zich. De frequentie wordt onderzocht in het kader van etiologische 

(oorzaak), diagnostische, prognostische en therapeutische problemen. Er wordt zowel 

gekeken naar de werking van een geneesmiddel als naar de bijwerkingen die een 

geneesmiddel kan veroorzaken.  

Een sterke kant van epidemiologie is dat het object (de mens) direct bestudeert wordt en 

dat daarbij direct determinanten van de ziekte onderzocht kunnen worden. De zwakke 

kant van epidemiologie is dat er maar gedeeltelijk manipulatie van determinanten 

mogelijk is. Een zwak verband wordt aannemelijker als er een goede biologische 

verklaring is. Als deze er niet is wordt het verband aannemelijk als het in meerdere 

onderzoeken is gevonden en er maximaal geprobeerd is om eventuele vertekeningen van 

resultaten door onvergelijkbaarheid van de groepen tegen te gaan.  

Er zijn twee soorten studies: experimentele studies en observationele studies. Bij de 

experimentele studies horen de randomised controlled trials, community intervention 

trials en field trials. Bij observationele studies horen beschrijvende studies, 

dwarsdoorsnede studies, case-control studies en cohort studies. Bij RCTs heb je een 

beperkt aantal patiënten die je een beperkte tijd volgt en je probeert zoveel mogelijk 

andere variabelen uit te sluiten. De studie populatie is erg homogeen. Bij observationele 

studies heb je een groot aantal patiënten die je voor onbeperkte tijd kunt volgen. Het 

zijn gebruikers in de praktijk, maar er zijn ook andere invloeden (bv. roken, alcohol).  

Het Weber effect: van nieuwe geneesmiddelen worden meer bijwerkingen gemeld. 

Channeling fenomeen: patiënten krijgen het nieuwe middel, omdat ze niet goed tegen 

het oude middel kunnen (bv. ze krijgen maag klachten). Hierdoor is de populatie die het 

oude middel slikt niet vergelijkbaar met de populatie die het nieuwe middel slikt. Het kan 

dus dat bij het nieuwe middel een bepaalde klacht (bv. maag klachten) veel voorkomt 

doordat er een selectie uit de patiëntenpopulatie is gemaakt die daar erg gevoelig voor 

is.  

Defined Daily Dose (DDD): de gemiddelde dagdosering voor een volwassene voor de 

hoofdaandoening. Hiermee kun je het geneesmiddelgebruik kwantificeren.  

 

Hoofdstuk 2 

 

Er zijn twee soorten frequenties van ziekte de prevalentiematen en de incidentiematen. 

Zij kunnen uitgedrukt worden als een getal, namelijk een aantal ziektegevallen. Je kunt 

ze omvormen tot een epidemiologische breuk, door het aantal ziektegevallen te 

betrekken op de populatie waarin de ziektegevallen zijn ontstaan.  

- Prevalentiematen: beschrijven de toestand (aanwezigheid van ziekte) op een bepaald 

ogenblik in de tijd. Het aantal ziektegevallen op een bepaald ogenblik in de tijd (één 

ogenblik voor elk individu), dit zijn zowel bestaande als nieuwe ziektegevallen. Het 

prevalentiecijfer (de epidemiologische breuk) is het aantal ziektegevallen gedeeld 

door het aantal onderzochte personen. Prevatentiematen geen het bestaan van de 

ziekte weer, maar zeggen niets over het ontstaan (je weet niet of het gaat om nieuwe 

gevallen of bestaande gevallen).  

Bij chronische ziektes wisselt de prevalentie niet erg over de tijd. Bij acute 

aandoeningen kan er bv. seizoensvariatie optreden.  

Er wordt vaak een cross-sectioneel of dwarsdoorsnede onderzoek gedaan. Hierbij 

wordt de determinant tegelijk gemeten met de ziekte.  

- Incidentiematen: beschrijven het nieuw optreden van de ziekte in de loop van de tijd. 

De incidentie is het aantal nieuwe ziektegevallen dat zich in de loop van de tijd 

voordoet. Je kunt de incidentie ook omvormen tot een epidemiologische breuk, dit 

kan een cumulatieve incidentie of een incidentie cijfer (incidentie dichtheid) worden. 

 Cumulatieve incidentie: de incidentie gedeeld door het aantal personen aanwezig 

in de populatie, in het begin van de beschouwde tijdsperiode. 
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 Incidentie cijfer: de incidentie gedeeld door het aantal levensjaren geleefd door de 

populatie gedurende de beschouwde tijdsperiode. Hierbij is zowel het aantal 

personen, als de tijd meegenomen.  

- Een benaderende formule voor het relateren van prevalentie en incidentie: 

prevalentie incidentie = incidentie cijfer * tijd.  

 

Soorten populaties: 

- cohort: een groep personen is samengesteld op basis van bepaalde karakteristieken. 

Deze groep wordt in de loop van de tijd gevolgd. Op basis van een cohortpopulatie 

kan men direct de cumulatieve incidentie berekenen door het aantal events te delen 

door het aantal personen in de cohortpopulatie. Het incidentiecijfer kan berekend 

worden door het aantal events te delen door het aantal personen maal de tijd die ze 

hebben bijgedragen aan het onderzoek. Bij een cohort wordt het aantal personen in 

de studie alleen maar kleiner, het wordt niet aangevuld met nieuwe mensen.  

- Dynamische populatie: populatie met steeds wisselende leden, er vindt uitval plaats, 

maar er worden ook nieuwe mensen aan de populatie toegevoegd. De grootte van de 

populatie blijft ongeveer gelijk. Een statische populatie is een bijzondere vorm van 

een dynamische populatie, hierbij blijft de populatie altijd precies even groot. Bij 

dynamische populaties is er geen gemeenschappelijk startpunt. Er kan een 

cumulatieve incidentie worden uitgerekend, maar geen incidentie cijfer.  

 

Incidentie cijfer 

- epidemiologische kleinschalige methode: Je hebt een klein cohort en berekent per 

persoon het aantal levensjaren dat hij bijdraagt. Je kunt een levenstafel maken. Het 

incidentie cijfer kan worden uitgerekend voor de hele populatie. Er kan ook een 

indeling gemaakt worden op leeftijdscategorie. Er kan dan ook een incidentie cijfer 

worden uitgerekend voor iedere leeftijdscategorie.  

- Demografische grootschalige methode: je veronderstelt dat iedere persoon die uitvalt 

direct vervangen wordt. Het aantal persoonsjaren = ((personen aan het 

begin+personen aan het einde)/2) * tijd. Er kan geen cumulatieve incidentie 

berekend worden, omdat er geen gezamenlijk startpunt is.  

 

Levenstafel: dit is een tabel met een aantal kolommen 

- tijdsperiode 

- aantal personen aan het begin van de periode 

- aantal personen die zijn gestorven in de periode 

- aantal personen withdrawn alive 

- aantal personen at risk (dit is het aantal personen aan het begin van de periode, 

maar personen die zich in deze periode withdrawn alive hebben tellen maar half mee) 

- proportie sterfte (aantal personen gestorven/aantal personen at risk) 

- proportie overleving (1-proportiesterfte) 

- cumulatieve overleving (de vorige cumulatieve overleving * de proportie overleving) 

- cumulatieve sterfte (1-cumulatieve sterfte) 

 

Als de incidentie laag is dan is het incidentie cijfer vrijwel gelijk aan de cumulatieve 

incidentie. De noemers van de twee epidemiologische breuken zijn dan bijna aan elkaar 

gelijk. Dit gaat ook op voor korte periodes, omdat de incidentie dan altijd laag is.  

 

Hoofdstuk 7 

 

Het beschrijven van de ziektegeschiedenis kan gebeuren voor een individuele patiënt, of 

beperkte patiëntenserie, maar dit kan ook gebeuren voor een grote patiëntenserie. 

- individuele patiënt of patiëntenserie: doeleinden: 

 onderwijs: het verlevendigen van een college of leren van gemaakte keuzes 

 kwaliteitsbewaking 

 beschrijving van nieuwe syndromen of ziekte entiteiten 

 etiologie: oorzaken van ziektes of bijwerkingen 
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 pathofisiologie en pathogenese 

 diagnostische methoden 

 therapeutische interventies 

 illustratie van gegevens 

- grote patiëntenseries: het doel is meestal het vergelijken van eigen ervaringen met 

literatuur.  

 

Observationele studies kunnen hypothese genererend of hypothese testend zijn. 

- Beschrijvende studies gaan over de distributie van ziekte en geneesmiddelgebruik en 

zijn hypothese genererend. Het doel is het voorspellen van de diagnose of het 

ziektebeloop. (prognostisch of diagnostisch onderzoek) 

 Ecologische studie: groepen van individuen vormen de onderzoekseenheid en de 

groepen worden met elkaar vergeleken (bv. landen, scholen). Ziekte of 

geneesmiddelgebruik wordt gezien als groepskenmerk. Je vergelijkt verschillende 

groepen op dezelfde tijd, of je vergelijkt dezelfde groep op verschillende tijden.  

 Case report of case series: precieze omschrijving van een bijwerking die optreedt 

na het gebruik van een geneesmiddel bij 1 patiënt (case report) of bij meerdere 

patiënten (case serie).  

 Dwarsdoorsnede onderzoek: de blootstelling en de ziekte worden op hetzelfde 

moment gemeten. Voor elk individu is er maar 1 meetmoment. Het probleem 

hierbij is dat je niet weet wat er eerst was de blootstelling of de ziekte.  

- Analytische studies zijn gericht op het vaststellen van een relatie tussen de 

determinant en de ziekte en zijn dus hypothese testend. (etiologisch en interventie 

onderzoek) 

 Randomised controles trial: wordt gebruikt om het effect van een geneesmiddel te 

bepalen.  

 Cohort studie: een blootgestelde en een niet blootgestelde groep worden gevolgd 

en de uitkomst wordt vastgesteld.  

 Case-controle studie: een groep met de ziekte en een groep zonder de ziekte 

wordt geselecteerd en er wordt gekeken naar het verschil in expositie.  

 

Hoofdstuk 8 

 

Experimenteel onderzoek: prospectief follow-up onderzoek, waarbij de indeling tussen 

indexgroep en referentiegroep gebeurt door randomisatie. Er zijn een aantal 

veelgebruikte termen bij experimenteel onderzoek.  

- Trial: experiment, er wordt een manipulatie (bv. medische interventie) uitgevoerd om 

het effect (bv. ziekte of een karakteristiek dat nauw verbonden is met het voorkomen 

van de ziekte, zoals hoge bloeddruk) hiervan te zien.  

- Controlled: een experiment waarbij gebruik wordt gemaakt van een controle groep. 

Dit wordt gedaan om het effect van de manipulatie te scheiden van het effect dat 

men spontaan mag verwachten.  

- Randomisation: patiënten worden op toevalsbasis ingedeeld in de indexgroep en de 

controle groep. Er wordt gerandomiseerd als basis van een statistische toets. Er vindt 

ook randomisatie plaats voor het creëren van vergelijkbaarheid tussen de twee 

groepen. Randomisatie geeft echter geen garantie op vergelijkbaarheid. Er zijn 3 

manieren om dat op te lossen.  

 Prognostisch stratificeren: vergelijkbaarheid wordt in het onderzoek ingebouwd 

door aan het begin van het onderzoek aan elke patiënt een prognostische score 

toe te kennen. Patiënten met prognoses die het dichts bij elkaar liggen worden 

random in verschillende groepen ingedeeld.  

 Achteraf stratificeren: als na randomisatie onvergelijkbaarheid blijkt kunnen de 

groepen worden opgedeeld en vergelijkbare patiënten vergelijken.  

 Alleen grote randomised clinical trials uitvoeren.  

- Double-blind: om verschillen in evaluatie tussen de indexgroep en de controlegroep 

tegen te gaan. Bij single blind weet alleen degene die evalueert niet in welke groep 

de patiënt zit. Als het bv om hoofdpijn gaat, dan weet de patiënt zelf niet in welk 
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groep hij zit, maar als het om bv verkleuring van de huid gaat dan weet de arts niet 

in welke groep de patiënt zit. Bij dubbelblind weten zowel de arts als de patiënt niet 

in welke groep de patiënt is ingedeeld.  

- Algebraïsche formulering: het gemeten effect is opgebouwd uit natuurlijk verloop, 

subjectiviteit van arts en patiënt en uit het farmacologisch effect. Het verschil in 

natuurlijk beloop tussen de indexgroep en de controlegroep maak je zo klein mogelijk 

door te zorgen voor vergelijkbaarheid. Dit doe je door te randomiseren en gebruik te 

maken van een placebo. Door het onderzoek dubbelblind uit te voeren maak je het 

verschil in subjectiviteit van zowel arts als patiënt tussen de groepen zo klein 

mogelijk.  

- Uitvoeringsaspecten:  

 Ethiek: een arts moet een patiënt naar beste inzicht een behandeling 

voorschrijven. In sommige gevallen weet de arts niet welke van 2 therapieën het 

beste is. Dit kan door verschillende artsen verschillend worden ingeschat. Vaak 

worden bij trials de resultaten tussentijds bekeken of het verschil tussen de 

groepen niet te groot is. Als één groep patiënten het veel beter of slechter doet, 

door baat van de therapie of door bijwerkingen kan de trial vroegtijdig worden 

stopgezet.  

 Intention to treat: mensen die uitvallen worden bij de statistische analyse wel 

meegenomen in de groep waarin ze waren ingedeeld. Voorstanders zeggen dat 

het uitvallen van patiënten niet willekeurig is. Patiënten stappen over naar een 

andere therapie door verslechtering. Tegenstanders zeggen dat er vervuiling 

optreedt, hierdoor het farmacologisch effect niet meer te zien.  

 Benodigde patiëntenaantallen: om voldoende onderscheidend vermogen te 

creëren moet je voldoende patiënten meenemen in je trial. Onderscheidend 

vermogen is de kans om statistische significantie te bereiken, wanneer er een 

verschil is tussen de twee therapieën. Als het eindpunt een continue variabele (bv. 

bloeddruk) is heb je minder patiënten nodig dan als het een één-nul-variabele is. 

Er bestaan ook 1-trials, hierbij wordt 1 patiënt afwisselend wel en niet een 

therapie gegeven. Het afwisselen wordt bepaald door randomisatie. Het effect dat 

wordt gevonden geld in principe alleen voor de onderzochte patiënt.  

 

Hoofdstuk 6: 

 

In de epidemiologie willen we graag iets te weten komen over de invloed van een 

determinant op de frequentie van het optreden van een bepaalde ziekte. Om te 

onderzoeken of een determinant zorgt voor een bepaalde ziekte moet je twee 

omstandigheden vergelijken. Bij de ene is de determinant wel aanwezig en bij de andere 

is de determinant niet aanwezig, alle andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn 

moeten gelijk zijn.  

- vervolgonderzoek (follow-up; cohort): je gaat uit van blootgestelden en niet 

blootgestelden: je zoekt een groep mensen die zijn blootgesteld aan de determinant 

en een groep mensen die daar niet aan blootgesteld is. Beide groepen worden 

gevolgd in de loop van de tijd. Voor elke groep wordt de frequentie van de ziekte 

bepaald en naar een bepaalde tijdsperiode worden deze frequenties vergeleken. Er 

kan een relatief risico worden berekend, door de frequenties bij de blootgestelden te 

delen door de frequentie bij de niet-blootgestelden.  

 Prospectief of retrospectief: de follow-up periode kan beginnen op het moment 

dat het onderzoek begint (prospectief follow-up onderzoek) of de follow-up 

periode kan al achter de rug zijn op het moment dat het onderzoek begint 

(retrospectief follow-up onderzoek). Het voordeel van retrospectief onderzoek is 

dat men grote groepen in het verleden kan identificeren en deze kunnen over een 

lange tijdsperiode worden gevolgd. Het nadeel van retrospectief is dat je tevreden 

moet zijn met de informatie die is opgeslagen in archieven. Meestal is er geen 

informatie over bijkomende factoren (bv. roken). Retrospectief onderzoek is dus 

sneller, goedkoper en efficiënter, maar je verliest aan detailinformatie en 

betrouwbaarheid.  
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 Indexgroep en controlegroep: het indelen van de indexgroep en controlegroep kan 

op 3 manieren: selectie, natuurlijke gegevenheid en randomisatie. Bij selectie 

selecteert men een indexgroep die met zekerheid bloot is gesteld aan de 

determinant en de referentiegroep is met zekerheid niet blootgesteld. Bij 

natuurlijke gegevenheid maakt men gebruik van een natuurlijke verdeling van 

een risicofactor in de bevolking. Bij randomisatie worden personen op toevalsbasis 

ingedeeld in de indexgroep en de referentiegroep. Randomisatie kan alleen 

plaatsvinden bij een prospectief onderzoek.  

 Valkuilen bij berekeningen: personen die de ziekte al hebben of al onder de leden 

hebben moeten niet worden meegenomen in het onderzoek. Je moet niet 

terugtellen naar de allereerste symptomen, je mag maar teruggaan tot het 

moment waarop de patiënt onder de aandacht van de clinicus is gekomen. Bij 

klinisch onderzoek naar de prognose van een ziekte kun je alleen patiënten 

meenemen met een volledige follow-up. Er kunnen geen patiënten met loss of 

follow-up gebruikt worden, want er is een reden voor die loss of follow-up, 

namelijk dat het of heel goed gaat met de patiënt, of heel slecht en dit geeft een 

vertekening.  

- Patiënt-controle-onderzoek (case-controle): je gaat uit van personen die de ziekte 

gekregen hebben en stelt daartegenover personen die de ziekte niet gekregen 

hebben. Vervolgens ga je in het verleden van de personen na of zij al dan niet zijn 

blootgesteld. Er worden frequenties van blootstelling in beide groepen gemeten en 

deze worden met elkaar vergeleken. Bij een case-controle onderzoek kunnen geen 

absolute risico’s of risicoverschillen worden berekend, er kunnen alleen 

blootstellingsfrequenties berekend worden. Met deze blootstellingsfrequenties kun je 

een odds ratio bepalen, dit lijkt op het relatieve risico dat je bij een follow-up 

onderzoek kunt bepalen.  

Bij een follow-up onderzoek wordt het relatieve risico berekend door het aantal zieken 

(A) gedeeld door de persoonsjaren (ZT) in de indexgroep te delen door het aantal 

zieken (B) gedeeld door de persoonsjaren (YT) in de controlegroep.  

YT

ZT
B

A

      
ZTYT

AB
      

YT

B
ZT

A

 RR   

A/B is gelijk aan de odds van blootstelling bij de patiënten met de ziekte. Dit is de 

kans op blootstelling gedeeld door de kans op niet-blootstelling 

((A/(A+B))/(B/(A+B))). ZT/YT is de odds van blootstelling in de oorsprongpopulatie. 

Als de vervolgperiode gelijk is en het om dynamische populaties gaat die kunnen 

worden gezien als stationair over een korte periode, dan wordt de verhouding tussen 

de persoonsjaren gelijk aan de verhouding tussen het aantal personen. ZT/YT wordt 

dan vereenvoudigd tot Z/Y.  

Bij een case-controle onderzoek vindt er geen follow up plaats, hierdoor kun je niet 

het aantal persoonsjaren bepalen. Je kunt wel de odds van expositie (blootstelling) bij 

de cases berekenen door bij de cases het aantal blootgestelden te delen door het 

aantal niet-blootgestelden. Zo kun je ook de odds van expositie in de controlegroep 

berekenen. Het odds ratio kun je berekenen door de odds van blootstelling in de 

cases te delen door de odds van blootstelling in de controles. Het odds ratio benadert 

het relatieve risico.  

 Keuze van de cases: over het algemeen verzamel je de cases waar zij het 

gemakkelijkst in grote aantallen bereikbaar zijn. Je kunt ook gebruik maken van 

speciale registaties. Tenslotte kun je ook je case-controle onderzoek inbouwen in 

een follow-up onderzoek, dit wordt een geneste case-controle onderzoek 

genoemd.  

 Incidente cases: verzamel gevallen die net zijn ontstaan (bijv. door wekelijks 

coronary care units te bellen met de vraag of er een jonge vrouw met MI is 

opgenomen).  

 Prevalente cases: verzameling van alle ziektegevallen op 1 moment (bv. alle 

patiënten die in een bepaald jaar een reumakliniek bezoeken). Het gaat hierbij 
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zowel om nieuwe gevallen als bestaande gevallen (bv. patiënten die voor een 

eerste consult kwamen en mensen die voor een controle consult kwamen). 

Met deze tactiek kun je op korte termijn veel patiënten verzamelen, ook als de 

aandoening zeldzaam is.  

 Cumulatieve cases: ziektegevallen die in de loop van de tijd ontstaan zijn in 

een vooral gedefinieerd cohort (vb. werknemers van PTT). Voor elke case 

werden 1 of meer controles uit hetzelfde cohort gehaald.  

 Keuze van controles: controles moeten een idee geven van de expositie die men 

verwacht in de casegroep als de determinant geen invloed heeft op de ziekte. 

Controles moeten een idee geven van de expositie in de oorsprongpopulatie.  

 Populatie-controles: controles worden gehaald uit de populatie waaruit de 

cases afkomstig zijn.  

 Patiënten-controles: controles worden gehaald uit patiënten, meestal uit 

hetzelfde ziekenhuis waaruit de cases afkomstig zijn. Dit zijn patiënten met 

andere aandoeningen, waarvan men niet verwacht dat deze gerelateerd zijn 

aan de expositie. Er wordt gebruik gemaakt van patiënten als bv geografische 

gebied waaruit de cases komen niet af te bakenen is. Een nadeel is dat men er 

nooit helemaal zeker van kan zijn dat de expositie geen relatie heeft met de 

ziekte. Een voordeel is dat de patiënten makkelijk bereikbaar zijn en er goede 

informatie beschikbaar is.  

 In- en exclusiecriteria: meestal worden er inclusie en exclusiecriteria gebruikt 

alsof het onderzoek een experimenteel onderzoek zou zijn. Welke mensen zouden 

in een randomised controlled trial worden geincludeerd en welke zouden worden 

geëxcludeerd.  

- Dwarsdoorsnede-onderzoek: het onderzoek kent geen tijdsverloop. De aan of 

afwezigheid van de ziekte en de aan of afwezigheid van de determinant worden 

tegelijk gemeten. De veronderstelling is dat de blootstelling vooraf gaat aan de ziekte 

en nog steeds plaatsvindt op het moment van meten. Met deze methode worden 

prevalente ziektegevallen opgespoord. Een nadeel van een dwarsdoorsnede 

onderzoek is dat er selectie van de onderzoekspopulatie kan optreden. Bv. bij 

onderzoek naar gehoorschade door lawaai in een fabriekshal. Het kan zijn dat een 

bedrijfsarts iedereen met beginnende hoorschade heeft laten overplaatsen naar een 

stillere werkplek, dit geeft een onderschatting van het effect van het lawaai op 

gehoorschade. Het kan ook dat alleen personen met een zekere graad van doofheid in 

het lawaai kunnen werken, dit geeft een overschatting van het effect. Een ander 

nadeel is dat het kan zijn dat de duur van overleving een relatie heeft met de 

blootstelling, dit is niet te meten met een dwarsdoorsnede onderzoek.  

 

Hoofdstuk 4 

 

Er zijn verschillende soorten testen, die allemaal als doel hebben onderscheid te maken 

tussen twee situaties.  

- Een diagnostische test wil de vraag: is ziekte bij deze persoon aanwezig of niet? 

beantwoorden. 

- Een prognostische test wil de vraag: zal deze persoon de ziekte krijgen? 

beantwoorden 

- Een screeningstest wil voorstadia of risicofactoren voor een ziekte opsporen. 

- Een statistische test wil onderscheid maken tussen de situatie waarbij de nul-

hypothese (vb. er is geen verschil tussen de twee behandelingen) waar is en de 

situatie waarbij de alternatieve hypothese (vb. er is verschil tussen de twee 

behandelingen) waar is. 

Een test moet aan bepaalde eigenschappen voldoen. Je wilt dat een test positief is in alle 

omstandigheden waarbij dat moet (bv. als de persoon de ziekte heeft). Deze eigenschap 

van een test wordt sensitiviteit genoemd. Je wilt dat de test negatief is bij mensen die de 

ziekte niet hebben. Deze eigenschap van een test worden specificiteit genoemd. De 

sensitiviteit en specificiteit kun je berekenen uit een 2x2 tabel (met links ziek en rechts 

niet-ziek; boven test positief en onder test negatief). Een andere waarde die je uit deze 
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tabel kunt berekenen is de predictieve waarde (voorspellende waarde). De predictieve 

waarde is de kans dat een persoon met een positieve test ook echt de ziekte heeft.  

ca

a
  eitsensitivit       

bd

d
  eitspecificit       

ba

a
  waarde epredictiev  

 

De regel van Bayes maakt het mogelijk om op exacte wijze een waarschijnlijkheid of 

opinie gebaseerd op achtergrondgegevens aan te passen aan de uitslag van een test. Er 

zijn meerdere situaties waarin je gebruik kunt maken van de regel van Bayes. 

- kwantificeren van een medische diagnose: de uitslag van een test wordt beoordeeld 

aan de hand van de informatie die de arts al over de patiënt heeft. De uitslag van de 

test zorgt ervoor dat de arts zekerder of minder zeker wordt. De opinie van de arts 

voor de test wordt de a priori opinie genoemd. De opinie na de test wordt de a 

posteriori opinie genoemd. De opinie is een uitspraak over de waarschijnlijkheid dat 

de patiënt de ziekte heeft. De a priori waarschijnlijkheid kan subjectief of objectief 

zijn. Een subjectieve waarschijnlijkheid is bepaald door de arts. Een objectieve 

waarschijnlijkheid wordt berekend op basis van de frequentie van het voorkomen van 

de ziekte in de specifieke populatie waar de patiënt uitkomt.  

- Epidemiologisch denken over screening: de voorspellende kracht van een 

screeningstest wordt niet alleen bepaald door de sensitiviteit en specificiteit van een 

test, maar ook door de prevalentie van de ziekte. De specificiteit van de test is van 

groot belang als de prevalentie van de ziekte laag is. Als de consequenties van een 

positieve test ingrijpend zijn, wil je een zo groot mogelijke voorspellende kracht 

(predictieve waarde), zodat je zo min mogelijk gezonde mensen een behandeling 

hoeven ondergaan. Je wilt dan zo min mogelijk vals positieven (b).  

- Statistische inferentie: dit is het gelijkstellen van resultaten uit steekproeven aan de 

gehele populatie. Bij klassieke statistische inferentie wordt de nul-hypothese 

aangenomen of verworpen. Hierbij is vooraf een drempel van significantie bepaald 

(bv. 5%). Bij bayesiaanse inferentie worden de nul-hypothese en de alternatieve 

hypothese niet aanvaard of verworpen ten opzichte van elkaar. In plaats daarvan 

wordt de geloofwaardigheid van beide hypothesen aangepast op basis van het 

resultaat van de statistische test. A priori heeft de arts een bepaald geloof in de nul-

hypothese (vb. middel A is net zo goed als middel B), bv. 1 tegen 100 dat de 

alternatieve hypothese klopt. Door een test met 5% significantie die de alternatieve 

hypothese bevestigd stijgt zijn geloof van 1/100 naar 1/5 (bij 5% significatie zijn 5 

van de 100 onterecht).  

 

Hoofdstuk 5 

 

Een screeningsonderzoek in de bevolking heeft als doel de mensen met voorstadia van 

een ziekte, maar nog geen symptomen op te sporen. Screening wil de diagnose 

vervroegen naar een punt voordat er zich symptomen voordoen. Screenen wordt 

toegejuicht, omdat ziektes beter kunnen worden behandeld als ze vroeg worden 

opgespoord, de patiënt is er vrij zeker van dat hij de ziekte voorlopig niet krijgt als hij 

een negatieve test heeft en het is goedkoper om te screenen dan om te genezen. Je zult 

wel vele mensen moeten screenen om er een paar op te sporen.  

Er zit een bepaalde tijd tussen het ontstaan van de ziekte en het ontstaan van de eerste 

symptomen, dit wordt de preklinische fase genoemd. Vanaf het moment dat de ziekte 

ontstaat kan het nog enige tijd duren voordat deze ook detecteerbaar is. De tijd tussen 

het detecteerbaar zijn van de tumor en het optreden van symptomen wordt de 

detecteerbare preklinische fase genoemd.  

Voor de evaluatie van screeningstesten kun je kijken naar verschillende dingen: 

- Evaluatie van het proces: hierbij kijk je naar predictieve waarde, sensitiviteit en 

specificiteit.  

- Observationele evaluatie: je verwacht gemiddeld een vroeger ziektestadium van 

mensen die zijn ontdekt met een screeningstest. Je verwacht dat de overleving van 

patiënten die via screening zijn ontdekt beter is (de overleving zal vrijwel altijd langer 

zijn, omdat ze eerder worden gediagnosticeerd, hiervoor moet je corrigeren). Je 
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verwacht dat de totale mortaliteit van de ziekte lager zal zijn in de gescreende 

populatie dan in de niet gescreende populatie.  

- Experimentele evaluatie: personen worden random ingedeeld in een groep die 

screening krijgt aangeboden (niet alle personen zullen de screening ook ondergaan) 

en een groep waarin geen screening wordt aangeboden (een aantal personen zullen 

zich toch spontaan laten screenen). Als eindpunt wordt er gekeken naar de mortaliteit 

in beide groepen. Er zijn grote groepen proefpersonen nodig, vooral als de ziekte voor 

weinig mortaliteit zorgt.  

 

Hoofdstuk 9 

 

In de epidemiologie willen we ziektefrequenties vergelijken in groepen die een 

verschillende blootstelling hebben gehad. Er wordt een eenmalige meting van het effect 

gedaan (bv. een RR of risicoverschil). Hierbij doen zich twee problemen voor. 

- precisie of reproduceerbaarheid: als de meting wordt herhaald komt er dan hetzelfde 

getal uit? Afwijkingen van herhaalde metingen zijn toevalsfouten.  

- Juistheid of validiteit: komt de meting overeen met de werkelijkheid? De afwijking 

van de werkelijkheid is een systemische fout of bias.  

 

De precisie kan bij epidemiologisch onderzoek verbeterd worden door een grotere 

onderzoeksgroep te nemen. Als je een onderzoek een aantal keer uitvoert (telkens bij 

een nieuwe groep mensen), krijg je een aantal waardes. Van deze waardes kun je dan 

een gemiddelde berekenen, dit gemiddelde heeft een bepaalde spreiding. De spreiding 

kunnen we meten door de standaarddeviatie te berekenen, de standaarddeviatie van een 

dergelijke verzameling van waardes wordt de standaardfout genoemd. De standaardfout 

geeft een idee van de gemiddelde fout in de onderzoeken.  

Als je een grote indexgroep hebt, heb je een even grote controlegroep nodig. Als de 

indexgroep groot is, is de schatting van de frequentie redelijk stabiel. Een even grote 

controlegroep geeft dan ook een stabiele schatting voor de vergelijking. Als je een kleine 

indexgroep hebt, heb je een grote controle groep nodig (2 tot 4 keer zo groot). Als je een 

kleine indexgroep hebt, dan is de schatting van de frequentie onstabiel. Om de 

vergelijking tussen de index- en controlegroep toch enige stabiliteit te geven heb je een 

grote controle groep nodig.  

 

De validiteit kan door vele factoren aangetast worden. De validiteit is onafhankelijk van 

de grote van de onderzoeksgroep. Interne validiteit houdt in dat de resultaten waar zijn 

voor de onderzochte populatie. Vb. als je in een bepaald ziekenhuis onderzoek doet bij 

mannen van middelbare leeftijd die een myocard infarct hebben gehad is de vraag bij 

interne validiteit of de resultaten dan ook gelden voor andere mannen van middelbare 

leeftijd die een MI hebben gehad en in hetzelfde ziekenhuis worden opgenomen. Externe 

validiteit houdt in dat de resultaten ook toepasbaar zijn op personen die niet hebben 

deelgenomen aan het onderzoek. De vraag bij interne validiteit is of het resultaat ook 

geldt voor mannen van middelbare leeftijd met een MI die in een ander ziekenhuis zijn 

opgenomen. En vervolgens of de resultaten ook gelden voor andere leeftijden en voor 

vrouwen en voor andere landen, etc. De interne validiteit is een zaak van de 

onderzoeker, deze heeft te maken met de opzet van het onderzoek.  

Interne validiteit is de vraag of de onderzoeksresultaten voor de patiënten van het 

onderzoek gelden. Er worden 3 problemen onderscheiden.  

- Selectie-bias: in de indexgroep of in de referentiegroep komt meer of minder 

expositie of ziekte voor door de aard van de patiëntenselectie. Dit treedt op bij de 

start van de studie. Selectiebias treedt vooral op bij case-controle studies. 

Verwijsbias is hier een vorm van. Bv. vooral de mensen die een bepaalde bijwerking 

hebben worden doorverwezen naar het ziekenhuis en kunnen in het onderzoek 

terecht komen.  

- Informatie-bias: de gegevensverzameling is verschillend in de indexgroep en de 

controlegroep. Bij follow-up onderzoek ontstaat dit wanneer ziekte in de ene groep 

anders gedefinieerd is. Dit doet zich vaak voor wanneer een kleine indexgroep wordt 
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vergeleken met de algemene populatie (gegevens van CBS). Bij de indexgroep wordt 

bv. de doodsoorzaak nauwkeuriger nagegaan. Informatie bias treedt pas op nadat de 

mensen in de studie geincludeerd zijn.  

 Observer-bias (interviewer bias): de waarnemer noteert de expositie voor cases 

en controles verschillend.  

 Recall-bias: de cases of de controles herinneren zich iets anders, omdat ze case of 

controle zijn. Bv. medicatiegebruik tijdens de zwangerschap als de moeder als dan 

niet een kind met een afwijking heeft gekregen. Om dit tegen te gaan kun je de 

informatie verzamelen voor het einde van de zwangerschap of je kunt als 

controles moeders nemen die ook een kind hebben gekregen met een afwijking, 

maar dan een andere afwijking.  

 Response-bias: cases of controles responderen in hogere of lagere mate. Of de 

kwaliteit van de informatie gegeven door de cases of de controles verschilt.  

- Confounding-bias: er is een verstorende variabele aanwezig. Het effect van de ene 

determinant wordt verward met het effect van een andere determinant. Bv. je wilt 

een onderzoek doen naar de effecten van roken op de frequentie van een ziekte, 

hiervoor neem je een groep rokers en een groep niet-rokers. De groepen zijn echter 

niet vergelijkbaar, doordat rokers o.a. ook meer alcohol drinken. Het effect van roken 

op de frequentie van de ziekte zou dan dus ook kunnen komen door de alcohol.  

 Confounding by indication: bv. je wilt de frequentie van een bepaalde ziekte 

vergelijken tussen kinderen geboren via een keizersnee en normaal geboren 

kinderen. Er zal altijd meespelen dat er een indicatie was voor het uitvoeren van 

een keizersnee. Er kan ook confounding by severity of indication optreden.  

Een confounder moet voldoen aan een aantal eigenschappen: 

 Er is een onafhankelijke relatie tussen de confounder en de ziekte 

 Er is een associatie tussen de expositie en de confounder 

 De confounder is geen intermediair in de ontwikkeling van de ziekte 

Om confouding te proberen te bestrijden kun je randomisatie toepassen. Je hoopt 

dan dat gemiddeld alle andere factoren dan de determinant gelijkmatig over de twee 

groepen zijn verdeeld. Als randomisatie niet mogelijk is kun je restrictie, matching 

en/of statistische aanpassing toepassen.  

 Restrictie: bepaalde groepen mensen worden uitgesloten van het onderzoek. Dit 

kan als de verstorende factor bekend is en goed te meten is. Bv. je kijkt alleen 

naar mannen van middelbare leeftijd (dus geen vrouwen en ook geen mannen 

van andere leeftijdscategorieën). Restrictie kan alleen aan het begin van het 

onderzoek plaatsvinden.  

 Matching: de controlepersoon maakt men voor relevante kenmerken gelijk aan de 

overeenkomstige case. Een nadeel van deze methode is dat je niet op alles kunt 

matchen, want een aantal factoren zijn van tevoren onbekend. Door matching heb 

je de controlegroep verschillend gemaakt van de oorsprongpopulatie. Dit vraagt 

een speciale analyse. De onderzochte personen worden niet meer afzonderlijk, 

maar als gematched paar meegenomen in de analyse. Matching kan alleen aan 

het begin van het onderzoek plaatsvinden.  

 Statistische aanpassing: na het beëindigen van het onderzoek wordt er een 

statistische aanpassing doorgevoerd, door herweging wordt de verdeling in beide 

groepen gelijk getrokken.  

 

Hoofdstuk 10 

 

De precisie van een meting (bv. een RR) wordt bepaald door het aantal meting en dus 

door het aantal onderzochte personen. Door vergroting van de indexgroep en/of de 

controlegroep zal de nauwkeurigheid van de meting (het RR) toenemen. Dit zal zich uiten 

in een smaller betrouwbaarheidsinterval (CI). De precisie van de meting wordt ook 

bepaald door de precisie van 1 meting. Door 3 keer te meten en het gemiddelde te 

nemen zul je een nauwkeurigere waarde vinden.  
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Regressie naar het gemiddelde: als je op zoek bent naar mensen met een hoge (of een 

lage) meetwaarde, zal je er bij een tweede meting minder vinden. Bv. Je doet een 

cholesterol onderzoek en 100 mensen hebben een hoge waarde (>8 mmol/l). Als je 

enkele dagen later bij dezelfde 100 mensen weer een meting doet, vind je er nog maar 

70 met een hoge waarde. Iedereen heeft een individuele variatie in de cholesterol 

waarde (normaal verdeeld). De kans dat iemand bij wie een hoge waarde (>8 mmol/l) is 

gemeten in het hoogste deel (groter dan het gemiddelde) van zijn curve zit is groter dan 

dat hij in het laagste deel van zijn curve zit. Bij een nieuwe meting zal daarom gemiddeld 

een lagere waarde worden gemeten. 

Regressie naar het gemiddelde kan ervoor zorgen dat je denkt dat je geneesmiddel een 

effect heeft (het zorgt voor een verlaging van het cholesterol in de 100 mensen), terwijl 

dit niet het effect van je geneesmiddel is. Om te corrigeren voor regressie naar het 

gemiddelde kun je een controlegroep mee nemen in je experiment. Het effect van je 

interventie is dan het effect bij de indexgroep min het effect bij de controlegroep.  

 

Differentiële misclassificatie: de misclassificatie is verschillend voor cases en voor 

controles. Dit geeft een overschatting of een onderschatting van het effect.  

Non-differentiële misclassificatie: er worden fouten gemaakt in de meting van de 

determinant of bij de indeling van een persoon bij de index- of de controlegroep, zonder 

dat deze fouten systematisch zijn. De misclassificatie is hetzelfde coor cases en 

controles. Dit leidt tot verdunning van het effect.  

Follow-up: Als er fouten worden gemaakt bij het indelen van de personen zal er 

verdunning van het effect optreden in de richting van de nul-waarde (de determinant 

heeft geen effect). Bij fouten bij het vaststellen van de ziekte (er worden ziektegevallen 

gemist) zal dit geen verandering geven in het RR, als er in de indexgroep en de 

controlegroep een gelijke fractie wordt gemist. Er zal wel een verkleining van het 

risicoverschil optreden.  

Case-controle: Als er fouten optreden bij het vaststellen van de ziekte zal dit zorgen voor 

een verlaging van het RR.  

Er kunnen meetfouten optreden in de verstorende variabele, waardoor hiervoor niet 

voldoende gecorrigeerd kan worden.  

 

Hoofdstuk 11 

 

Model voor causaliteit door Rothman. Er zijn verschillende factoren die samen de ziekte 

veroorzaken. Een noodzakelijke factor is een factor die bij iedereen die de ziekte heeft 

aanwezig is. Een voldoende factor is een factor die in zijn eentje al voldoende is om die 

persoon ziek te maken. Alle mensen die een voldoende factor hebben zijn ziek.  

 

Analyse van precisie: de vraag hierbij is hoeveel spreiding er in de gemeten waarde 

mogelijk is door toevalsvariatie. De evaluatie van de precisie gebeurt door een 

betrouwbaarheidsinterval (CI)rond de gemeten waarde te berekenen. Met een 

betrouwbaarheidsinterval wordt het effect van de determinant ook gekwantificeerd, hoe 

sterk is het verband tussen de determinant en de ziekte.  

Het betrouwbaarheidsinterval wordt over het algemeen berekend door de gevonden 

meetwaarde (M) ± 1,96 * standaardfout (SF) te doen. Betrouwbaarheidsintervallen zijn 

symmetrisch rond de puntschatting voor het risicoverschil. Dit geldt niet voor het relatief 

risico, omdat de standaardfout daar op logaritmische schaal wordt berekend.  

 

Analyse van validiteit: de vraag hierbij is of er sprake is van een systemische afwijking, 

bias. Alleen confounding bias kan in de analysefase worden gecorrigeerd. Er kan 

gecorrigeerd worden voor confounding bij de start van het onderzoek of in de 

analysefase. Bij experimenteel onderzoek kan dit gebeuren door randomisatie. In 

observationeel onderzoek kan confounding worden bestreden door restrictie, matching en 

stratificatie.  

Bij stratificatie verdeel je de personen in verschillende categorieën, bv 

leeftijdscategorieën. Je kunt vervolgens van elke categorie het incidentiecijfer berekenen. 



Samenvatting Farmaco-epidemiologie  april 2011 

 11 

Om deze categorieën samen te voegen tot 1 incidentiecijfer moet je ze allemaal een 

wegingsfactor toekennen, dit wordt standaardisatie genoemd. Bij directe standaardisatie 

worden de indexgroep en de referentiegroep gewogen naar een gemeenschappelijke 

noemer. Bij interne standaardisatie wordt de referentiegroep gewogen naar de 

verhoudingen in de indexgroep, hierdoor wordt de verwachte waarde in de indexgroep 

berekend.  

Mantel-Haenszel: vorm van weging na stratificatie die veel gebruikt wordt bij case-

controle studies voor het berekenen van een gewogen odds ratio (OR). Voor ieder 

stratum vermenigvuldig je het OR met de wegingsfactor. Deze getallen tel je dan bij 

elkaar op om een gewogen OR te krijgen.  
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Het ruwe odds ratio bereken je door alle categorieën (bv. leeftijd)bij elkaar op te tellen 

en dan het OR te berekenen. Het adjusted OR bereken je door elke categorie apart met 

een weegfactor mee te nemen (bv. mbv Mantel-Haenszel). Als het ruwe odds ratio en het 

adjusted odds ratio niet met elkaar overeen komen is er sprake van een confouder. Als 

de ruwe OR ongeveer even groot is als de adjusted OR dan is het een effect modifier.  

 

Hoofdstuk 3 

 

Een risico is een kans, meestal op een ongewenste gebeurtenis. Wanneer we het over 

een groep individuen hebben spreken we niet over risico, maar over frequenties. Een 

meting van de frequentie van longkanker bij rokers is een schatting voor het risico voor 

de sigarettenroker. Risico’s geschat uit ziektefrequenties bij een bepaalde populatie (bv. 

rokers) worden absolute risico’s genoemd.  

Twee ziektefrequenties kunnen vergeleken worden door deling of door berekening van 

het verschil.  

- relatief risico (RR): de ziektefrequentie van de blootgestelden wordt gedeeld door de 

ziektefrequentie van de niet-blootgestelden. Dit geeft een schatting van hoeveel keer 

groter de kans op ziekte is als je de determinant hebt.  

- Risicoverschil (RV): het verschil in ziektefrequentie tussen de blootgestelden en de 

niet-blootgestelden. 1/RV is het aantal patiënten dat je moet laten stoppen met de 

determinant om 1 patiënt te redden.  

- Attributief risico (AR): een relatieve maat voor het risicoverschil. Het AR is het RV 

gedeeld door het risico bij de blootgestelden (AR = (R1-R0)/R1). Het AR geeft aan 

welke fractie van het risico van blootstelling te wijten is aan de blootstelling zelf. Het 

AR kan ook berekend worden uit het RR, door de formule te delen door R0 (AR=(RR-

1)/RR). Een vorm van het attributief risico is het populatie attributief risico (PAR) 

(PAR=(R-R0)/R; R is het risico op ziekte in de totale populatie).Het PAR geeft aan 

hoeveel ziekte in de populatie te wijten is aan de blootstelling aan de determinant.  

- Numbers needed to treat (NNT): hoeveel mensen moet men behandelen, voordat 1 

persoon baat heeft bij de behandeling. Dit is het omgekeerde van het risicoverschil, 

dus 1/RV. Maar men moet ook denken aan het risico dat de behandeling met zich 

meebrengt.  

Als met een stijgende leeftijd het RV gelijk blijft, dan wordt blootstelling op latere leeftijd 

minder gevaarlijk, omdat het extra risico door de blootstelling ten opzichte van het hoge 

achtergrond risico verwaarloosbaar klein wordt. Als met een stijgende leeftijd het RR 

gelijk blijft, dan wordt blootstelling op latere leeftijd extra gevaarlijk, omdat er dan veel 

meer extra ziekte ontstaat in de blootgestelde groep.  

Het RR is 1 als de determinant geen invloed heeft op het risico. Als de ziektefrequentie 

toeneemt door de determinant wordt de RR groter dan 1, hij kan maximaal +∞ worden. 

Als de ziektefrequentie afneemt door de determinant (de determinant werkt 

beschermend) wordt de RR kleiner dan 1, maar hij kan nooit kleiner dan 0 worden. Als 

de nul-hypothese klopt (de determinant heeft geen invloed) is de verdeling van de RR 

dus asymmetrisch. Om er een symmetrische verdeling van te maken nemen we de 

natuurlijke logaritme van de RR, lnRR. De verdeling van lnRR loopt van -∞ tot +∞, met 0 

als gemiddelde.  



Samenvatting Farmaco-epidemiologie  april 2011 

 12 

 

Vaak zijn we geïnteresseerd in de samenhang van verschillende determinanten. Een 

vorm van samenhang is effectmodificatie. Het effect van een determinant op ziekte is 

verschillend voor verschillende categorieën. Het effect van een determinant verschilt in 

aanwezigheid of afwezigheid van een andere determinant. Het effect kan additief zijn het 

risicoverschil van de twee factoren wordt opgeteld bij het al aanwezige risico. Er worden 

geen mensen ziek die niet ziek werden bij alleen A of alleen B. Het effect kan 

synergetisch zijn, het effect is groter dan wanneer de factoren worden opgeteld. Er zijn 

personen die ziek worden, omdat A en B tegelijk aanwezig zijn (zij waren niet ziek 

geworden als 1 van beide factoren aanwezig was geweest). Het effect kan multiplicatief 

zijn, de risico’s worden met elkaar vermenigvuldigd. Een multiplicatief effect is ook 

synergistisch. Het effect kan antagonistisch zijn, hierbij is er minder risico als beide 

factoren samen voorkomen.  

Er bestaat ook een samenhang tussen genetica en omgevingsfactoren.  

 

Hoofdstuk 12 

 

Bij het maken van een literatuuroverzicht over een bepaald onderwerp wil je graag de 

effecten kwantificeren. Hiervoor gebruik je een meta-analyse. Een meta-analyse is een 

systematische review, waarbij de numerieke data gepooled wordt. De meta-analyse is 

een onderzoek, waarbij de eenheden van waarneming de uitkomsten van andere 

onderzoeken zijn. Er moeten verifieerbare regels zijn voor de selectie van de 

onderzoeken. Er zijn 2 redenen voor een meta-analyse: er is een gebrek aan precisie in 

de afzonderlijke onderzoeken en door de onderzoeken samen te voegen wil je de 

statistische nauwkeurigheid verhogen of je wilt verklaringen zoeken voor verschillen 

tussen onderzoeken.  

Als je meerdere onderzoeken wilt samenvoegen moet je de resultaten wegen. Je kunt dit 

doen door te wegen op precisie of door de Mantel-Haenszel procedure toe te passen.  

- wegen op precisie: de onderzoeken worden gewogen op basis van de reciproke van 

het kwadraat van de standaardfout van het RR (of RV) van elk onderzoek.  

i
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   hierin is de wi de weegfactor (=1/(SF(lnRR))2) 

De standaard fout van de ln(RRpg) is de reciproke van de wortel van de opgetelde 

weegfactoren (SF(lnRRpg) = 1/√(Σwi)). Mantal-Haenszel procedure: deze werkt 

hetzelfde als bij de stratificatie, alleen kun je bij een meta-analyse wel te maken 

hebben met RRs.  
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Bij meta-analyse is het van groot belang welke onderzoeken je allemaal meeneemt in je 

analyse. Sommige mensen vinden dat je ook ongepubliceerde onderzoeken moet 

meenemen, dit om publicatiebias (alleen positieve bevindingen worden gepubliceerd) 

tegen te gaan. Anderen vinden dat je alleen gepubliceerde onderzoeken mee moet 

nemen, omdat ongepubliceerde onderzoeken de moeilijke horde van de peer review niet 

hebben gepasseerd.  

 

Pharmaco enconomie 

 

Nieuwe geneesmiddelen moeten hun kwaliteit, veiligheid, werkzaamheid en kosten-

effectiviteit bewijzen. Als de middelen op de markt zijn moeten ze hun effectiviteit 

bewijzen. Werkzaamheid wordt getest in klinische studies onder gecontroleerde 

omstandigheden. Bij effectiviteit gaat het om harde eindpunten (bv. minder 

sterfgevallen) en deze worden gemeten in de praktijk.  

Bij ziekte zijn er directe kosten en indirecte kosten. De directe kosten zijn bv de kosten 

van de behandeling en van het ziekenhuisverblijf. De indirecte kosten zijn de kosten door 

bv ziekte verlof en morbiditeit (verlies van levensjaren). Deze kosten kunnen 

besparingen worden als je ze kunt voorkomen met een interventie.  
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- De kosten minimalisatie analyse (CMA) kijkt alleen naar de directe kosten en 

besparingen. Je trekt de kosten van de besparingen af.  

- De kosten-effectiviteits analyse (CEA) kijkt naar directe kosten en besparingen, maar 

kijkt daarnaast ook nog naar de winst in levensjaren. De CEA wordt uitgedrukt in life-

year gained (LYG).  

- De cost-utility analysis (CUA) kijkt naar directe kosten en besparingen en kijkt ook 

naar de gewonnen levensjaren. Maar deze gewonnen levensjaren worden aangepast 

aan de kwaliteit van leven in die levensjaren. Dit wordt uitgedrukt in Quality Adjusted 

Life Years (QALYs). De kwaliteit van leven wordt uitgedrukt met een getal tussen de 0 

(dood) en de 1 (perfecte gezondheid). Een getal onder de 0 zou ook kunnen, maar 

een getal boven de 1 kan niet. De kosten per QALY zijn dus altijd gelijk of lager dan 

de kosten per LYG.  

 

Incremental analysis: je vergelijkt een nieuw geneesmiddel met de standaard 

behandeling op dat moment.  

Catch-up programma’s zijn goed, omdat de kinderen immuniteit verkrijgen en ze zorgen 

er ook voor dat de kinderen hun ouders en grootouders niet meer kunnen besmetten.  

Voor het beslissen over welk middel beter is kun je gebruik maken van een beslisboom. 

Bij chronische ziektes (met progressie) gebruik je een markov model.  

 

Discontering: zowel geld als levensjaren die in de toekomst worden gewonnen worden 

minder waard. Dit heeft te maken met onzekerheid (is de wereld er over 40 jaar nog 

wel). Over het algemeen heb je nu kosten, maar heb je de baten pas later. Het liefst wil 

je de kosten zo ver mogelijk uitstellen en wil je de baten gelijk. Om de kosten met de 

baten te kunnen vergelijken reken je de baten later om naar kosten nu. Hiervoor deel je 

een gewonnen levensjaar over 1 jaar door de disconteringsfactor (vaak 1.04). Een 

gewonnen levensjaar over 2 jaar deel je door de disconteringsfactor2. Een levensjaar 

over 20 jaar deel je door de disconteringsfactor20.  

Disconteringsfactor (r) is opgebouwd uit verschillende termen, namelijk de onzekerheid 

(ρ), deze is gelijk voor gezondheidswinst en voor kosten; de elasticiteit (ε), wat doet het 

nut als het inkomen/de gezondheid omhoog gaat en de groei (g), in inkomen of 

levensverwachting. r = ρ + ε*g 

 

Kwaliteit van leven (U(hi) deze wordt berekend door het aantal jaren wat iemand wil 

inleveren voor perfecte gezondheid af te trekken van het aantal jaren dat de persoon nog 

te leven heeft. Dit getal moet je vervolgens delen door het aantal jaren nog te leven.  

 

Kosten-effectiviteits grafiek heeft op de x-as de QALY winst en op de y-as de kosten. Het 

is het beste als je in het 2e kwadrant zit, dan zijn de kosten negatief en levert het QALYs 

op. In het eerste kwadrant kun je ook nog kosten-effectief zijn.  

Strikte dominatie: er is een alternatief dat zowel effectiever als goedkoper is. Uitgebreide 

dominantie: er zijn 2 middelen die samen (bv 50% krijgt A en 50% krijgt B) goedkoper 

en effectiever zijn dan 1 ander middel (C).  

Incrementele kosten effectiviteits ratio (icer) is het verschil in kosten gedeeld door het 

verschil in effect. Als de icer bij een volgend middel daalt, dan is er sprake van 

uitgebreide dominantie. Als je de middelen in een kosten-effectifiteits grafiek zet kun je 

zien dat door een deel van de mensen A te geven en een deel van de mensen B, je 

kosten-effectiever bent dan door iedereen C te geven.  


