
College 1 
 
 
Langs de valkuilen: het dynamische proces van de bepaling van effectiviteit en veiligheid 
 
Veel publicaties over effecten bijwerkingen van geneesmiddelen zijn gebaseerd op observationeel (niet-
experimenteel) onderzoek. Wat is de waarde van deze observationele studies? 
 
Een punt van discussie blijft altijd in hoeverre risico’s van geneesmiddelen worden veroorzaakt door het 
geneesmiddel zelf dan wel door de manier waarop ze in de praktijk gebruikt wordt. 
 
Postmarketing surveillance 
De boordeling van de kosten-batenbalans is geen eenmalige gebeurtenis, maar een continu en dynamisch 
proces nadat het geneesmiddel op de markt is gebracht. De kennis uit de premarketing studies is beperkt.  
Tijdens de premarketingstudies is het geneesmiddel aan een streng geselecteerde groep gebruikers 
gegeven. In de dagelijkse medische praktijk waar die geneesmiddelen uiteindelijk worden gebruikt, voldoen 
lang niet alle gebruikers aan die strenge criteria en zijn er veel meer gebruikers. Tijdens gebruikt in de 
dagelijkse praktijk komt de informatie over de effectiviteit en veiligheid op de lange termijn, over zeldzame 
bijwerkingen en over de meeste interacties met andere geneesmiddelen beschikbaar. Dit onderzoek, wat 
zich afspeelt na de registratie heet postmarketing surveillance.  
Postmarketing surveillance: systemisch toezicht op en onderzoek naar alle gewenste en ongewenste (bij) 
werkingen van geneesmiddelen op de gezondheid, zodra deze middelen op de markt zijn gebracht. 
 
Farmacoepidemiologie 
Faramaco-epidemiologie is het middel om pms studies uit te voeren. Farmaco-epidemiologie is het 
vakgebied dat het geneesmiddelengebruik en de kenmerken en de effecten van dit gebruik in grote 
populaties bestudeert.  
Drie vragen staan bij f epi centraal: 

1. Wat is het gebruik in een bepaalde populatie?: Het in kaart brengen van het geneesmiddelengebruik 
(geneesmiddelengebruikersstudies). Hiervoor worden gegevens van voorschrijvers, 
apotheekgegevens of interviews met patiënten gebruikt. Hoeveel vrouwen gebruiken HRT in 
Nederland? 

2. Wat zijn de determinanten van geneesmiddelengebruik? Factoren die het gebruik beïnvloeden. 
Achtergrondinfo over deze determinanten is essentieel voor het ontwikkelen van succesvolle 
interventies in geneesmiddelengebruik en voorschrijfgedrag, maar ook voor het uitvoeren van 
vergelijkbare studies. Waarom slikken vrouwen vaker benzodiazepinen dan mannen? 

3. Welke uitkomst heeft dit gebruik? (positief / negatief) Is het geneesmiddel effectief voor de indicatie 
waarvoor het is voorgeschreven en kunnen we bepalen hoe groot de kans is op een bepaalde 
bijwerking van het middel en in welke subpopulaties een geneesmiddel minder effectief is?  

Concept farmaco-epidemiologie 
Bij studies naar determinanten van gebruik is geneesmiddelengebruik:outcome, 
determinanten:blootstelling. 
Bij effectiviteit en veiligheidsstudies is (bij)werkingen:outcome, geneesmiddelengebruik:blootstelling 
 
Determinanten < --- > Geneesmiddelengebruik < ------- > bijwerkingen 
 
Hoofdstuk 1, Wat is epidemiologie 
 
De epidemiologie is een wetenschap die de frequentie van ziekte bestudeert als functie van de 
determinanten (=alle factoren die frequentie van de ziekte beïnvloeden). Tracht de omgevende 
werkelijkheid te beschrijven en te verklaren.  
 
Methode: niet experimenteel/observationeel of experimenteel (één factor wordt veranderd) 
 
Diverse vragen: etiologisch, diagnostisch, prognostisch of therapeutisch. 
 



Evidence-Based Medicine; niet laten leiden door persoonlijke ervaring. 
 
Médicine d’Observation; rond 1830, analoog aan EBM.  
 
Sterke en zwakke kanten epidemiologie 

- object, de mens, wordt direct bestudeerd (dus ook directe determinanten). 

- Slechts ten dele experimentele manipulatie van determinanten mogelijk.  Discussie over 
causaliteit. 

 
Een zwak verband wordt snel aannemelijker wanneer er een goede biologische verklaring bestaat. 
 
 
Hoofdstuk 8: Experimenteel onderzoek 
 
Experimenteel onderzoek = prospectief follow-up-onderzoek m.b.v. randomisatie.  

 manipulatie van werkelijkheid met het doel iets over deze werkelijkheid te leren. Twee kunstmatig 
tegengestelde omstandigheden worden met elkaar vergeleken.  

 
Trial; experiment (prospectieve manipulatie) 
Controlled; experiment met controlegroep, is na manipulatie anders dan normaal 
Randomisation; indelen van groepen op toevalsbasis = aselecte toewijzing 

1. randomisatie als basis voor de statistische toets. Wanneer een onderzoek een bepaald resultaat 
oplevert, hoe groot is de kans dat dit door louter toeval komt, onder aanname dat de 
nulhypothese waar is. 

2. randomisatie t.b.v. het creëren van vergelijkbaarheid. Je wilt dat de te vergelijken groepen 
globaal prognostisch gelijk is. Hoe groter de groep, hoe smaller de gausische curve. 

double-blind; noch de patiënt, noch de behandeld arts weten wie wat krijgt. Wordt toegepast om verschillen 
in evaluatie tussen interventie en controlegroep tegen te gaan, dan wel verschillen in de behandelingen te 
vermijden. 
 
Respons is afhankelijk van natuurlijk verloop, subjectiviteit van patiënt en arts en farmacologisch effect. 
 
Totaal effect = Respons interventiegroep – respons controlegroep = farmacologisch effect 
 
Interim analyse; stopzetten van de trial en het tussentijds bekijken van de resultaten.  
 
Intention to treat; Alle gevallen mee tellen die in eerste instantie onder de groep vielen die behandeld zouden 
worden, ongeacht of ze uitgevallen zijn of niet.  
 
Onderscheidingsvermogen; de kans om statistische significantie te bereiken wanneer de alternatieve hypothese 
inderdaad juist is.  
 
N=1-trial; Nieuwe vorm van clinical trial. 1 Patiënt die afwisselend op en af een medicatie wordt geplaatst.  
 
Wijzen van randomiseren; kop en munt (=oncontroleerbaar), enveloppen (=onvoldoende waterdicht), 
telefonische randomisatie, om-en-om-allocatie 
 
 
 



College 2 
 
Langs de valkuilen: frequentiematen in de farmaco-epidemiologie en het gebruik van het 
ATC/DDD-systeem 
 
Typen populaties 
Er zijn twee verschillende populaties: 

- cohort, een groep personen die op grond van een bepaald kenmerk is samengesteld en in de loop 
van de tijd wordt gevolgd. Een vooraf gedefinieerde groep personen waar geen nieuwe personen 
bijkomen. Wordt dus kleiner 

- dynamische populatie, een groep met een redelijk constante samenstelling. Het aantal blijft vrijwel 
gelijk terwijl de samenstelling wisselt 

 
Prevalentie en incidentie 
Prevalentie en incidentie zijn de standaard epidemiologische frequentiematen waarmee het voorkomen 
van een ziekte of een bepaalde bijwerking in een populatie wordt vastgelegd.  
Prevalentie is het deel van de populatie dat op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode aan 
een bepaald geneesmiddel is blootgesteld. De waarde ligt tussen de 0 en 1. De prevalentie brengt alle 
gebruikers in kaart, maar geeft geen informatie over de dynamiek in het gebruik.  
Incidentie is het deel van de populatie dat per tijdseenheid start met een bepaald geneesmiddel. Dit is van 
belang zodat het vaststaat dat het geneesmiddelengebruik voorafging aan de vermoede bijwerking en niet 
andersom.  
 Cumulatieve incidentie is het aantal nieuwe gebruikers over de gedefinieerde tijdsperiode gedeeld 
door de totale populatie at risk.  
 Incidentiecijfer Vaak wordt er gewerkt met dynamische populaties, dus niet alle mensen zijn even 
lang at risk. Bij het berekenen van een incidentiecijfer ga je ervan uit dat een persoon at risk voor een 
bijwerking niet tot het eind van de studie hoeft mee te doen. Het incidentiecijfer is alle nieuwe 
bijwerkingen gedeeld door de totale persoonstijd at risk.  
 
ATC en DDD 
Om het geneesmiddelengebruik tussen studies te kunne vergelijken, is een classificatiesysteem nodig dat 
geneesmiddelen logisch in deelt en kwantificeert. ATC is zo een en bepaald de hiërarchie waarmee de 
geneesmiddelen worden geordend. Nadeel is dat wanneer een geneesmiddel meerdere effecten heeft, deze 
onder meer dan één code geclassificeerd kan worden. Een voordeel is dat het ATC systeem de 
geneesmiddelen eenduidig indeelt.  
Naast een classificatiesysteem is ook een meeteenheid nodig, hiervoor is het DDD-systeem (defined daily 
dose) ontwikkeld. De DDD van een bepaald geneesmiddel benadert zo goed mogelijk de veronderstelde 
dagdosering voor een volwassene wanneer het geneesmiddel voor de hoofdindicatie wordt gebruik, 
hierdoor is een vergelijking tussen populaties mogelijk. Lokaal kan de aanbevolen dagdosering wel 
afwijken. Problemen met interpretaties van DDDs kunnen ontstaan wanneer een geneesmiddel meerdere 
indicaties heeft met per indicatie een andere dosering. 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 2; Frequentie van ziekte 
 
Twee soorten maten van frequentie van ziekte:  

1) prevalentiematen; statisch karakter, beschrijven toestand op ogenblik in de tijd. 
2) Incidentiematen; dynamisch karakter; beschrijven nieuw optreden van ziekte in de loop van de 

tijd.  
De maten kunnen worden weergegeven als getal of als epidemiologische breuk 
(ziektegevallen/populatienoemer).  Breuk is noodzakelijk om populaties te vergelijken. 
 
Prevalentie = aantal ziektegevallen die bestaan op een bepaald ogenblik in de tijd.  
Prevalentiecijfer = prevalentie / aantal onderzocht personen (epidemiologische breuk) 
 
Incidentie = aantal nieuwe ziektegevallen dat zich in de loop van een tijdsperiode voordoet. Cumulatieve 
incidentie = incidentie / aantal personen aanwezig aan begin tijdsperiode. 
Incidentiecijfer =  incidentie / aantal levensjaren geleefd door de populatie gedurende tijdsperiode. 
 
Cohort; vaste groep, alleen uitval. Hiermee kan cumulatieve incidentie worden berekend. IC kan ook 
Regiment; groep die met bepaalde getalssterkte constant wordt gehouden. In de epidemiologie gebruikt als 
stationaire of dynamische populatie.  
 
Incidentiecijfers: sterftecijfer, geboortecijfer of huwelijkscijfer. 
 
Berekening levensjaren voor incidentiecijfer: 

- de epidemiologisch-kleinschalige methode; per individu geleefde jaren geteld.  

- demografisch-grootschalige methode; wordt gebruik gemaakt van assumpties uit de stationaire 
populatietheorie. (cbs).  

 
Withdrawn alive: Men verlaat het onderzoek levend 
 
Loss to follow up: uit het oog verliezen 
 
Lexis-diagram;  diagram met opsplitsing naar leeftijd én kalendertijd. 
 
Levenstafel 

Tijdsperiod
e 

Aanta
l 
begin 

Sterfte 
in 
period
e 

Withdraw
n alive 

Aanta
l at 
risk 

Proporti
e sterfte 

Proportie 
overlevin
g 

Cumulatiev
e 
overleving 

Cumulatiev
e sterfte 

0-1 6 1 - 6 1/6 5/6 5/6 1/6 

1-2 5 1 - 5 1/5 4/5 20/30 2/6 

2-3 4 1 1 3,5 1/3,5 2,5/3,5 10/21 11/21 

 
CI vs. IC 
CI is dimensieloos getal tussen 0 en 1 
IC  is getal tussen 0 en oneindig.  
IC en CI zijn over een zeer kleine tijdsperiode numeriek gelijk. Vooral als de incidentie laag is. 
 
 



Hoofdstuk 3; risico op ziekte 
 
Determinanten; eigenschappen of gebeurtenissen die frequentie van ziekte beïnvloeden.  
 
Causale determinant; iets is oorzaak van ziekte als we denken dat het beïnvloeden ervan de frequentie van de 
ziekte zou doen wijzigen. 
 
Niet causale determinant is bijvoorbeeld het geslacht en leeftijd 
 
Risico: kans op (ongewenste) gebeurtenis, bij een groep, spreekt men van frequentie 
Absolute risico’s; risico’s geschat uit ziektefrequenties. 
Risico-indicator; determinanten van ziekte (bijv. leeftijd/geslacht) 
Risicofactor; causale determinanten (bijv. bloeddruk) 
 
Relatief risico RR = R1/Ro         (quotiënt van twee absolute risico’s) 
(longkankerfrequentie roker/niet rokers) 
 
Risicoverschil RV = R1 - Ro 
(verschil in ziektefrequentie rokers – niet  rokers) 
 
# patiënten dat moet worden behandeld om 1 patiënt te vrijwaren = 1 / RV 
 
Attributief risico AR = (R1-Ro) / R1      relatieve maat voor het risicoverschil. Geeft aan welke fractie van het 
risico van blootgestelde te wijten is aan de blootstelling zelf. (rechtstreekse functie van RR).  
 
Populatie-attributieve risico PAR = (R-Ro) / R 
R is risico in totale populatie 
Hoeveelheid ziekte in populatie te wijten aan blootstelling. (functie van RR en van P). 
 
Number needed tot treat NNT; geeft aan hoeveel patiënten moeten worden behandeld zodat één patiënt baat 
heeft bij de behandeling.  
 
Relatief risico versus risicoverschil: Kennen een ander verloop met de leeftijd, aangezien ziekte toeneemt met 
toenemende leeftijd. 
 



College 3 
 
 
Langs de valkuilen: de registratie van veranderingen in het klinisch beeld die door behandelaars 
worden onderkend als mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen 
 
 Om onbekende bijwerkingen op te sporen zijn spontanerapportagesystemen opgezet. Deze hebben een 
signaalfunctie voor verder onderzoek.  
Typerend is dat bij geneesmiddelen die recent op de markt zijn gebracht, relatief veel bijwerkingen worden 
gemeld, het Weber-effect. Dit komt omdat er nog maar weinig over bekend is en dat deze gm vaak aan 
mensen worden voorgeschreven die slecht reageren op de oudere geneesmiddelen (channeling).  
 
Spontanerapportagesystemen in Europa 
Meldingen worden elk apart beoordeeld op causaliteit: hoe waarschijnlijk is het dat dit klinisch veranderde 
beeld inderdaad werd veroorzaakt door het verdachte geneesmiddel.  
In Nederland is stichting lareb verantwoordelijk voor het registreren van de bijwerkingen.  
De landelijke registratiesystemen rapporteren aan de registratieautoriteiten (CBG) welke het doorgeeft aan 
de EMEA. Overleg over actie is vaak in Europees verband. 
 
Apothekers en meldingssystemen 
Voor bekende bijwerkingen die relatief vaak voorkomen en onschuldig zijn, is het vanzelfsprekend 
onnodig om ze te melde.  
Bijwerkingen moeten gemeld worden die: 

- onbekend zijn 

- ernstig zijn (wanneer ze: -ingrijpende medische interventie vergen 
-aangeboren afwijkingen veroorzaken 
-resulteren in blijvende invaliditeit of beperkingen 
-levensbedreigend is of resulteert in overlijden 

- bijwerkingen bij recent op de markt gebrachte geneesmiddelen 
 
Kenmerken van spontanerapportagesystemen 
Met spontanereportagesystemen is geen info beschikbaar over het aantal mensen dat een gm gebruikt 
heeft en er is geen controlegroep. Tevens wordt het aantal meldingen bepaald door externe factoren. 
Tevens bestaat er onderrapportage 
 
 
Langs de valkuilen: informatiebronnen voor farmaco-epidemiologisch onderzoek 
 
Bij ongerustheid over een geneesmiddel over vermoede bijwerkingen wordt de volgende vraag gesteld. 
Komt een bepaalde aandoening inderdaad vaker voor of minder vaak voor onder gebruikers van een 
bepaald geneesmiddel dan wordt verwacht op basis van de frequentie in de niet blootgestelde populatie. 
Tevens is het van belang inzicht te hebben in hoeverre de patientkarakteristieken van hen die een 
geneesmiddel gebruiken, overeenkomen met die van de populatie waarin dat middel werd getest in de 
klinische onderzoeken. Ook zijn de effecten op lange termijn op het moment van introductie onbekend.  
Voor het uitvoeren van observationeel onderzoek om dergelijke vragen te beantwoorden, is informatie 
nodig over het geneesmiddelengebruik, de indicatie voor het gebruik, de comorbiditeit en andere 
patiëntkarakteristieken.  
 
 
Informatiebronnen 
Bronnen zijn: artsen, apothekers en patiënten. Elke bron heeft zowel voor- als nadelen 
Onjuiste classificatie (zowel van het gebruik van een geneesmiddel als van ziekte) wordt misclassificatie 
genoemd.  
 



 
 
De meeste gegevensbestanden zijn opgezet met een ander doel dan het doen van farmacoepidemiologisch 
onderzoek. Vaak is additionele informatie nodig.  
Voor het uitvoeren van klinisch onderzoek is altijd een informed consent nodig van ieder individu in de 
studiepopulatie. Bij farmaco-epidemiologie is dat vaak moeilijk haalbaar omdat mensen gedurende lange 
tijd worden vervolgd, studies vaak retrospectief worden uitgevoerd, en omdat het moeilijk kan zijn 
iedereen in de populatie terug te vinden en te benaderen voor een informed consent. 
 
Informatie vergaren 
Er zijn twee methoden om de benodigde informatie te verkrijgen: 
Gebruikmaken van info uit bestaande registratiesystemen, of het zelf verzamelen van de benodigde info of 
gecombineerd. 
De gebruikte methode hangt af van de onderzoeksvraag en de benodigde info. Is de info aanwezig in 
bestaande bestanden? Is er voldoende tijd en financiële middelen om het zelf te gaan verzamelen.  
 
VOOR- EN NADELEN VAN HET GEBRU1K VAN GROTE GEGEVENSBESTANDEN IN 
FARMACO-EPIDEMIO-LOGISCH ONDERZOEK 
Voordelen 
• vermoede risico's kunnen relatief snel gekwantificeerd warden 
• algemene populatie: geen selectie 
• verhoogd risico op zeldzame aandoeningen kan worden geïdentificeerd 
• verhoogd risico van weinig gebruikte geneesmiddelen kan worden geïdentificeerd 
• relatief goedkoop 
• zowel vervolgonderzoek als patient-controleonderzoek is mogelijk 
• weinig 'loss to followup' 
• lange followup 
• lange-termijneffecten kunnen worden gedetecteerd » gegevens worden prospectief vastgelegd en zijn 
daarom minder gevoelig voor vertekening door de onderzoeker 
Nadelen 

- moeilijk om goede referentiegroep te definiëren 

- vertekening kan optreden 

- channelling/confounding by indication'   . 

- misclassiftcatie van geneesmiddelengebruik/ziekte » gegevens zijn niet primair verzameld voor het 
uitvoeren van onderzoek 

- niet altijd representatief voor de algemene populatie; generaliseerbaarheid wordt dan een probleem 



College 4 
 
 
Langs de valkuilen: Hoe zet je onderzoek op en hoe meet je risico’s 
 
Er zijn verschillende onderzoeksopzetten: beschrijvende onderzoeken, patiëntcontroleonderzoeken (case-
control), vervolgonderzoeken (follow up of cohort) en het gerandomiseerde placebo-gecontroleerde 
onderzoek (randomised clinical trial) 
Welke onderzoeksopzet wordt gebruikt is afhankelijk van de onderzoeksvraag.   
 
Beschrijvend onderzoek 
Beschrijvende onderzoeken kunnen onder andere gebruikt worden om het geneesmiddelengebruik in 
kaart te brengen in relatie tot bepaalde kenmerken zoals leeftijd, geslacht, plaats, tijd en ziekte. 
Bijvoorbeeld de farmaceutische industrie die dit gebruikt voor beleidsmakers en voor 
marketingcampagnes.  
Deze onderzoeken zijn vaak een eerste stap om problemen met geneesmiddelengebruik boven tafel te 
krijgen en zijn vaak hypothese-genererend voor het ontdekken van zowel determinanten als risico’s van 
gm gebruik.  
Voordelen: Zijn goedkoop en snel 
Voorbeelden: case-reports en case-serie waarin de ziektegeschiedenis wordt beschreven van een of meer 
patiënten met bijvoorbeeld een zeldzame bijwerking. 
 
Vervolgonderzoek 
Groepen personen worden geïdentificeerd op grond van de aan- of afwezigheid van een risicofactor. Bij 
de start van het onderzoek dienen alle personen vrij te zijn van het te onderzoeken effect. Vervolgens 
worden beide groepen gedurende een bepaalde tijd gevolgd en wordt de incidentie van het bestudeerde 
effect tussen beide groepen vergeleken (positief/ negatief).  
De reden dat in dergelijke onderzoeken ook wordt gekeken naar een groep mensen die niet zijn 
blootgesteld aan het desbetreffende geneesmiddel, dient om een indicatie te krijgen van de verwachte 
frequentie van het effect in afwezigheid van de desbetreffende expositie.  
Voordelen: Vervolgonderzoek is heel geschikt wanneer de expositie betrekkelijk zeldzaam is en er kunnen 
meer effecten tegelijkertijd worden bestudeerd. Er bestaat minder kans op vertekening, wanneer het 
prospectief is 
Nadeel: duurt lang, is dus duur 
Lost to follow-up: mensen uit het oog verliezen. Kan wel of niet gerelateerd zijn aan de blootstelling.  
Een vervolgonderzoek kan ook retrospectief zijn 
Een bijzondere vorm van een prospectief vervolgonderzoek is het gerandomiseerde placebo-
gecontroleerde onderzoek. In deze onderzoeksvorm worden mensen aselect toegewezen aan de 
blootgestelde dan wel de niet-blootgestelde groep en gevolgd in de tijd. Omdat de toewijzing op het toeval 
is gebaseerd, is de kans op vertekening klein 
 
Patiëntcontroleonderzoek 
Er wordt uitgegaan van twee groepen die geselecteerd zijn op basis van een bepaalde uitkomst, 
bijvoorbeeld een bijwerking. De case-groep bestaat uit alle personen met de bepaalde uitkomst en de 
controlegroep wordt gevormd door een aselecte steekproef van personen uit dezelfde populatie als 
waaruit de cases afkomstig zijn, maar die de desbetreffende uitkomst niet hebben. Er wordt gekeken in 
hoeverre de blootstelling aan het geneesmiddel verschilt in beide groepen.  
Voordelen: geschikt bij zeldzame bijwerkingen, ook als de tijd tussen blootstelling en effect lang is. Snel en 
goedkoop. De aantallen hoeven niet groot te zijn om een relatie aan te tonen. Er kunnen bij een bepaald 
effect meer oorzaken bestudeerd worden.  
Nadeel: kans op vertekening door recall bias. Cases kunnen zich mogelijk meer herinneren over hun 
geneesmiddelengebruik dan de controles. Ook observer bias, onderzoeker kan vooringenomen zijn.  
 
Risciomaten 
Het relatieve risico kan berekend worden, door: 
 



 Iexp  CIexp   Pexp  
RR =  Iunexp    = CIunexp       =  Punexp 
 
Als RR=1, is er geen associatie. Een RR>1 betekent een verhoogd risico op de uitkomst bij 
blootgestelden en een RR,1 geeft een verminderd risico. 
Het RV wordt berekend door het verschil te bepalen van de frequentie van de uitkomst (ziekte) in de 
blootgestelde en de niet-blootgestelde groep: 
RV = Iexp – Iupexp = CIexp – Ciunexp = Pexp – Punexp 
Het omgekeerde van het risicoverschil geeft het aantal patiënten weer dat men moet behandelen ten 
opzichte van de therapie waarmee men vergelijkt om bij een extra patiënt een gunstig effect te verkrijgen 
of een ongunstige te voorkomen. (NNT / NNH) 

De kans op blootstelling in beide groepen kan vervolgens worden vergeleken  OR 
 a*d 
OR = b*c 
Onder bepaalde aannames (vooral bij zeldzame aandoeningen) benadert de OR het RR. 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6; Opzet van onderzoek 
 
Verschillende onderzoeksopzetten ingedeeld volgens het verloop in de tijd: 
 
Vervolgonderzoek (follow-up); Blootgestelde <-> niet blootgestelde => kijken naar ziekte. Meet rechtstreeks 
ziektefrequenties en vergelijkt deze. 
 
- prospectief zowel observationeel als experimenteel,  
- retrospectief alleen observationeel. Populatie = index en controle groep. 
 
Twee grote keuzemomenten:  
1) keuze van tijdsverloop: prospectief en retrospectief.  
2)keuze van index- en referentiegroep -> selectie, natuurlijke gegevenheid en randomisatie 
 
Fouten bij berekening van CI en IC in follow-up onderzoek: 
1) personen die deel uitmaken van de onderzoeksgroep zijn initieel niet vrij van de onderzochte ziekte.  
2) Terugtellen naar het begin van de ziekte a.d.h.v. symptomen wanneer deze onbekend is.  
3) onvolledige follow-up studie bij klinisch onderzoek naar prognose.  
 
Relatief risico; quotient van het risico bij de blootgestelde en het risico bij de niet-blootgestelde.  
 

0

1RR
IC

IC
 

 
 
Patiëntcontrole onderzoek (case-control); Ontstaan ziekte en dan terug kijken. Meet frequentie van 
blootstelling en vergelijkt deze tussen beide groepen.  
 
Odds ratio; frequentie van blootstelling > cohort onderzoek 
 

ld)blootgesteniet otgesteld/gezond(blo op kans

ld)blootgesteet gesteld/niziek(bloot op kans
  ratio odds  

 
expositie-odds wordt geschat zonder follow-up studie in een case-control-onderzoek (=benadering van 
RR). 



 
 
Keuzemomenten bij case-control onderzoek 
- keuze van de cases; grote aantallen patiënten.  
 1. incidente cases; vers ontstaan uit een dynamische of stationaire populatie.  
 2. prevalente cases; verzameling van op een bepaald ogenblik bestaande ziektegevallen.  

3. cumulatieve cases; ziektegevallen die cumulatief, in de loop van de tijd ontstaan zijn uit een 
vooraf gedefinieerd cohort.  

- keuze van de controlegroep 
~ keuze van de controlegroep als een steekproef uit de populatie aan het begin van de follow-up-
periode. 
~ controlepersonen uit diegenen die op het einde van de follow-up beschouwde ziekte niet 
hebben ontwikkeld. 
~ voor elke ‘case’ een controlepersoon te kiezen uit de totale verzameling ‘non-cases’ > matching.  

- keuze in- en exclusiecriteria bij case-control onderzoek.  
 
 
Geneste c.c.o. = inbouw c.c.o. in follow-up onderzoek. 
 
Dwarsdoorsnedenonderzoek (cross-sectional) 
Kent geen tijdsverloop in het onderzoek zelf. Tegelijkertijd wordt gemeten de aan- en afwezigheid van de 
ziekte en aan- afwezigheid van blootstelling. Vooral wanneer tijdsrelatie bijna ogenblikkelijk is. 
De ziektegevallen die worden gespeurd zijn prevalent.  
Nadelen:  - mogelijkheid tot selectie 

- zeer grote onderzoeksinspanning 
 
retrospectief follow up ~ case-control 
retrospectief follow up = case-control binnen follow-up.  
 
Case control binnen follow up= nested case control 
 
Cohort en dynamische populatie zijn onderdelen van follow-up onderzoek (verzamelnaam).  
 



College 5 
 
 
Langs de valkuilen: systematisch fouten en vertekening in farmaco-epidemiologisch onderzoek 
 
Wanneer er een verband wordt gevonden tussen een geneesmiddel en een (bij)werking moet nagegaan 
worden of de gevonden associatie echt aanwezig is, of de resultaten valide zijn.  
Het kan zijn dat het toeval is, dat er systematische fouten zijn gemaakt, of dat de uitkomsten vertekend 
zijn.  
Aangezien f-epi studies vaak observationeel zijn, zijn ze vrijwel altijd aanwezig.  
 
Systematische fouten 
Selectiebias is een fout in de effectmaat (odds ratio of relatief risico) die ontstaat door de reden waarom of 
de manier waarop mensen in een studie terechtkomen. Bijvoorbeeld dat de NSAID gebruiker sneller 
doorverwezen zal worden naar een ziekenhuis  
 
Informatiebias is een fout die optreedt nadat de mensen in de studie zijn gerecruteerd. Elk systemisch 
verschil tussen de twee studiegroepen in het meten van blootstelling of ziektestatus. Bijvoorbeeld 
misclassifiicatie.  
Wanneer deze misclassificatie hetzelfde is voor cases als voor controles, dan noemt men dat non-
differentieel, dit leidt tot een verdunning van het effect en dus tot onderschatting van het risico.  
Wanneer misclassificatie verschilt tussen de twee groep, noemt men dit differentieel.  

- recall bias is ontstaat wanneer cases meer geneesmiddelengebruik rapporteren dan controles (sick 
controls kiezen) 

- interviewerbias ontstaat wanneer degene die moet achterhalen hoe het geneesmiddelengebruik is 
geweest, ook weet wat de onderzoeksvraag is en als gevolg van dit vooroordeel cases meer diepgaand 
interviewt dan controles 
In cohortstudies kan info bias ontstaan wanneer mensen worden blootgesteld aan een geneesmiddel, 
bijvoorbeeld meer worden gescreend op ziekte dan niet-blootgestelden. (overschatting) 
 
Men kan systematische fouten voorkomen door het ontwikkelen van een goede studieopzet en men kan er 
achteraf niet voor corrigeren.  
 
Confounding 
Confounding is een ander woord voor vertekening. Het effect kan verklaard worden door verschillen 
tussen de twee studiegroepen anders dan de expositie die bestudeerd wordt.  
Een confounder moet aan een aantal criteria voldoen: 

- onafhankelijk verband met de bestudeerde ziekte 

- verband met de expositie die bestudeerd wordt 

- de confounder is geen intermediair in de causale ontwikkeling van expositie naar ziekte.  
Confounding is het resultaat van onderliggende verbanden tussen expositie, ziekte, en andere 
determinanten zoals patientkarakteristieken. 
Wanneer de confounders bekend zijn, kunnen ze worden voorkomen door er rekening mee te houden in 
de studieopzet (matchen) of in de analyse (corrigeren) 
Confounding by indication, moet corrigeren voor het vertekenen door ernst van de ziekte, er is altijd een 
reden waarom een geneesmiddel wel aan de een maar niet aan de ander wordt voorgeschreven. 
 
 
Hoofdstuk 9; precisie en validiteit in epidemiologisch onderzoek 
 
Precisie of reproduceerbaarheid; als de meting wordt herhaald komt er dan ook hetzelfde getal uit? > 
Toevalsfouten / toevalsvariatie 
 
Problemen met precisie;  
Een belangrijke bron van variatie die precisie aantast, is statistische toevalsvariatie. Op te lossen door het 
vergroten van beschouwde groepen.  



 
 
Juistheid of validiteit; komt de meting overeen met de werkelijkheid? > systemische fout / bias 
 
Interne validiteit > het resultaat is juist voor de onderzochte personen 
Problemen: 

1) selectie-bias; wanneer selectie onbedoeld een rol speelt in het onderzoek en wat de onderzoeker 
niet in de hand heeft. Ontstaat wanneer in 1 v.d. te vergelijken groepen door de aard van de 
patiëntenselectie meer of minder expositie of ziekte voorkomt.  

 
2) Informatie-bias; wanneer de gegevensverzameling verschillend is tussen index- en controlegroep.  

In case-control-onderzoek: 
 ~ observer-bias; de waarnemer noteert voor cases anders dan voor controles. 

~ recall-bias; cases en controles herinneren iets anders omdat zij case, dan wel controle geworden 
zijn. 
~ respons-bias; wanneer cases en/of controles in hogere of lagere mate responderen, en respons 
gebonden is aan de mate van expositie. (kwaliteit gegevens verschilt.) 
In follow-up onderzoek 
Ontstaat wanneer de informatie over de ziektefrequentie verschilt tussen de blootgestelde en de 
niet blootgestelde. (ziekte wordt in ene groep anders gedefinieerd dan in de andere).  
 

3) Confouding bias; het verwarren van het effect van 1 determinant met dat van een ander 
(kernprobleem in de farm. Epi.). Bestrijden door het controleren van alle factoren of door 
randomisatie. Wanneer dit niet lukt overgaan op –restrictie, door de onderzoeker zelf toegepaste 
selectie, - matching, controle persoon matchen aan case –statistische aanpassing, na het beeindigen van 
het onderzoek een herweging uit te voeren met als doel de verdeling in beide groepen gelijk te 
trekken.  

 
 

Externe validiteit > uitkomst is toepasbaar op personen die niet bij het onderzoek zijn betrokken. 
 

 in de epidemiologie en klinisch onderzoek is niet de representativiteit maar het juiste contrast van 
de relevante onderzoekspopulatie noodzakelijk.  

 

 non-respons kan leiden tot problemen van externe validiteit, als in een onderzoek een 
‘restcategorie’ van patiënten wordt opgenomen. 

 

 Een vermenging van informatie-bias en selectie-bias, zoals ontstaan door initiële non-respons, kan 
aanleiding geven tot sterke vertekening, ook in prospectief follow-up-onderzoek.  

 



Hoofdstuk 10; meten in epidemiologisch onderzoek 
 
De precisie van een effectmaat wordt bepaald door het aantal metingen, en daarmee door het aantal 
personen waarop de vaststelling van de waarde van het relatief risico of het risicoverschil is gebaseerd. 
Ook een individuele meting is nauwkeuriger met het toenemen van het aantal metingen. De variatie kan 
het gevolg zijn van intrinsieke, biologische variatie en meetfouten. 
 
Consequenties van variatie: 

1) regressie naar het gemiddelde; het bestaat steeds wanneer men tweemaal meet en toevalsvariatie bij de 
meting een rol speelt. Na het gooien van een 6 is de kans groot dat de volgende worp lager 
uitkomt (5/6). Regressie naar het gemiddelde is het gevolg van variatie in de karakteristiek die 
gemeten wordt, onverschillig of deze variatie nu veroorzaakt is door intrinsieke schommelingen 
of door meetfouten. 

 
2) Non-differentiele misclassificatie; wanneer fouten worden gemaakt bij de meting van een determinant 

of bij de indeling van een persoon als patient of controle, zonder dat deze fouten systematisch 
zijn. Zowel in follow-up als in patient-controle-onderzoek.  

 
 



Langs de valkuilen: het verband tussen statistiek, oorzaak en gevolg 
 
Een gevonden verband kan worden toegeschreven aan: toeval, vertekening, bias of causaliteit.  
 
Voldoende/ noodzakelijke oorzaak 
Een verzameling van risicofactoren die tezamen onvermijdelijk de bestudeerde aandoening tot gevolg 
zullen hebben, wordt een voldoende oorzaak genoemd.  
Een noodzakelijke oorzaak is een factor waarbij afwezigheid nooit kan lijden tot de aandoening.  
Er zijn erg weinig factoren die op zichzelf zowel een noodzakelijke als een voldoende oorzaak zijn voor 
een ziekte.  
 
Criteria voor causaliteit 

- grootte van de associatie: een sterke associatie tussen blootstelling en ziekte wijst meer richting 
causaliteit 

- dosis-respons: bij langdurigere blootstelling aan hoge doseringen is er een grotere kans op de ziekte 

- tijdrelatie: de blootstelling dient vooraf te gaan aan de ziekte om als oorzaak te kunnen worden 
aangemerkt.  

- Consistentie: bijwerking wordt gevonden in verschillende onafhankelijk van elkaar zijnde onderzoeken 

- Plausibiliteit: is er een biologisch of fysiologisch mechanisme die de relatie kan verklaren.  

- Coherentie: wanneer kennis over biologische en fysiologische mechanismen volledig indruist tegen de 
gevonden associatie, dan is de causaliteit minder waarschijnlijk. 

- Specificiteit: een oorzaak geeft een specifiek effect, meestal niet in de praktijk 

- Experimentele aanwijzingen: Als na stoppen bijwerking verdwijnt (dechallenge) en bij toedienen 
opnieuw verschijnt (rechallenge) 

- Analogie: vergelijkbaar met een ander causaal verband  
 



Langs de valkuilen: farmaco-economie 
 
 
Farmaco-economie 
De budgetten voor de gezondheidszorg zijn beperkt en komen steeds meer onder druk door de 
kostenstijging 
Gezondheidseconomie is de wetenschap die zich bezighoudt met de verdeling van de beschikbare 
middelen voor de gezondheidszorg.  
Farmaco-economie meet in principe ‘value for money’ – ofwel hoeveel gezondheidswinst voor hoeveel 
geld 
 
Farmaco-economische analysetechnieken 
Kosten-batenanalyse: uitsluitend monetaire kosten en baten worden afgewogen.  
Kosten: directe kosten, toediening, afleveren etc. Baten: uitgespaarde gelden. Indirectie kosten is 
productieverlies door ziekteverzuim.  
Uitkomst KBA is kostenbatenratio. <1 = vanuit f-eco oogpunt moet interventie uitgevoerd worden 
>1 de netto kosten moet worden afgewogen tegen de gezondheidswinst 
 
Kosteneffectiviteitsanalyse: de gezonheidwinst wordt uitgedrukt in bijv. gewonnen levensjaren. Het voordeel is 
dat er een vergelijking is tussen interventies, therapeutisch of preventief, voor dezelfde of andere 
aandoeningen mogelijk wordt. Kan discriminerend zijn naar ouderen. Uitkomst: netto kosten per 
gewonnen levensjaar. 
 
Kostenutiliteitsanalyse: Wanneer de gezondheidstoestand van de patiënt wordt verbeterd. De 
gezondheidswinst wordt uitgedrukt in utilteiten, bijvoorbeeld de quality adjusted life years (QALY’s) De 
kwaliteit van leven wordt gewaardeerd. Een nadeel is het exacte toekennen van waarden aan de 
gezondheidstoestand. 
 
Mariginale kosten: hoeveel kost het om een extra patiënt te genezen indien voor geneesmiddel B gekozen 
wordt in plaats van voor geneesmiddel A. 
 
 
 
 



 
Langs de valkuilen: interpreteren van een artikel 
 
 
Voor het evalueren van de effectiviteit van een therapie is een RCT de meest betrouwbare opzet, voor 
bijwerkingen is echter meestal een grotere onderzoekspopulatie nodig.  
 
Vragenlijst 
 
1 Krijg ik nieuwe informatie door deze studie?  
 
2 Is de studiepopulatie vergelijkbaar met mensen in mijn praktijk? 
- hoe werden de mensen gerecruteerd;  
- wie werden in-en uitgesioten;  
- werd de studie uitgevoerd in 'realistische' praktijkomstandigheden.  
 
3 Is de studieopzet goed gekozen? 
- welke interventie; 
- welke ziekte 
- welke mogelijke confounders en hoe zijn deze gemeten. 
 
4 Zijn fouten en vertekening voorkomen?  
- RCT: echt random allocatie van mensen in de studie; 
- observationeel onderzoek: controlegroep echt goede groep om mee te vergelijken; 
-zijn de groepen vergelijkbaar in alle aspecten behalve de interventie; 
- is gecorrigeerd voor alle mogelijke vertekenende factoren. 
 
5 Werd de studie 'blind' uitgevoerd? 
 
6 Was de onderzoekspopulatie groot genoeg, was de follow-up lang genoeg en compleet genoeg om de 
resultaten geloofwaardig te maken? 
 
7 Kloppen de aantallen? 
 
8 Krijg ik een informatieve effectmaat? 
 
9 Wat betekent dit voor mijn praktijk? 
- hoe staat deze studie in relatie tot ander werk; 
- is de gevonden associatie causaal; 
- is dit klinisch relevant; 
- geen bewijs voor een effect is iets anders dan een bewijs voor geen effect. 
 
 
 
 


